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RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise, sobre os residenciais assistidos,
recentemente construídos, sendo o idoso e o cadeirante seus principais
usuários. De acordo com o Censo 2000, a população de idosos, indivíduos com
mais de 60 anos, hoje , está excedendo 35 milhões e crescendo rapidamente.
Demograficamente, as projeções para 2025, mostram a influência do baby
boom, com a população maior de 60 anos crescendo mais de 80%, com 75
anos, 52% e, com 85 anos, 42%. Para 2030, 70 milhões de pessoas nos
E.U.A., terão mais de 65. Muitas pessoas estão vivendo cada vez mais, até
acima de 100 anos. Em 2000, aproximadamente 100.00 chegavam aos 100
anos e em 2050, a expectativa de mais de 1 milhão cheguem a ter essa idade.
Como resultado, o segmento das residências assistidas terá que aumentar
consideravelmente e rapidamente, políticas públicas deverão ser criadas,
profissionais de designers deverão ter formação específica para atender à esse
segmento. Este trabalho procura demonstrar uma combinação de
procedimentos concatenados para a realização de um projeto de arquitetura,
adotando como suporte conjuntos residenciais para idosos, que compreendem
particularidades comportamentais do usuário escolhido, caminhos da
concepção arquitetônica e sua inserção na cidade. Esse conjunto de
procedimentos é constituído da produção de conhecimento a partir de análises
de dados secundários relativos às atividades, à ergonomia, à saúde, ao
comportamento e à psicologia de idosos, com o objetivo de definir sistemas de
melhores ambientes para uma situação específica de pessoas, recursos e
lugar/infraestrutura, mobilizados pela arte de construir.

Palavras-chave:
Arquitetura
para
residências
assistidas.
Idosos.
Acessibilidade. Mobiliário. Ergonomia, Pessoa portadora de deficiência.
Deficiente físico. Desenho Universal. Edificações para Hotelaria e Cuidados
Hospitalares para Idosos.

ABSTRACT

Architectural analyses of senior and disabled housing in the Sao Paulo
metropolitan region.
This paper introduces to you an analysis, about senior´s housing, recent
building construction, about old-aged and this wheel-chair yours main things
usuries. According to the 2000 Census, the 60 and over population now
exceeds 35 million and is growing rapidly. Demographic projections for 2025
show the influence of the baby boomers, with the over-60 population growing by
more than 80 percent, the over 75 by 52 percent, and over 85 by 42 percent.
By 2030, almost 70 million people in the U.S. will be over 65. More people are
living longer, and the growth of over-100 age group is even more starting. In
2000 approximately 100.000 were over 100 years old and by 2050 this figure is
expected to reach a staggering total of almost 1 million. As a result, meeting
the housing and care needs of this rapidly growing segment of the population
has become a major challenge for public policy, sponsors and operators of
facilities for the aging, and the design professions. This work try to demonstrate
a combination of procedures joined to realize an architecture project, adopting
like support some residential assemblages to elderly people, including behavior
specificities of the chosen user, ways of the architectonic conception and its
insertion in the city. This group of procedures is formed by the knowledge
production from analysis on the secondary basis relatives to the activities,
ergonomics, health, behavior and elderly people psychology, with the propose
of to determine systems of better environment to a specific situation of persons,
recourses and local/substructure, mobilized by the art of construct.

Key words: Architecture of senior´s housing. Old-aged. Accessibility. Furniture.
Ergonomics. Disabled people. Universal design. Building for Hotels and
Healthcare facilities.
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cadeirante em um dormitório.
Figuras 92- D e E: Referências à norma quanto às dimensões de uma
cozinha para o tráfego de um cadeirante.
Figuras 93 – A, C, D e F: Referências à norma quanto às
necessidades de um cadeirante e um usuário de muletas quanto a
circulação destes futuros moradores.
Figura 94 – A: Referência à norma quanto às necessidades de um
cadeirante e um usuário de muletas quanto a circulação destes
moradores dentro do sanitário do apartamento.
Figura 95 – B: Referências à norma quanto a colocação de barras de
segurança e colocação dos utensílios sanitários.
Figura 96 – A, C e D: Referências à norma quanto a largura de uma
porta de um sanitário de um apartamento.
Figura 97 – A: referência à norma de acessibilidade quanto às
necessidades de dimensões necessárias para um cadeirante junto à
um balcão de recepção.
Figuras 98 – A, D e G: Referências à norma de acessibilidade quanto
às medidas necessárias para a correta circulação de cadeirantes,
usuários de muletas e andadores.
Figura 99 – A: Referência à norma quanto a circulação mínima de um
cadeirante.
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Figura 100 – A e C: Referência a norma quanto ao atendimento de um
cadeirante e um usuário de muletas.
Figuras 101- A e C: Referências da norma
com dimensões
necessárias para o livre fluxo de cadeirantes embaixo dos lavatórios e
corredor de circulação.
Figuras 102 – A, B, C e E: Referências de barras de segurança que
devem ser colocadas em toda a extensão do perímetro de piscinas.
Referência de rampa de acesso, com inclinação até 5%, com guardacorpo e corrimão em ambos os lados.
Figuras 103 – A e C: Referências à norma quanto à circulação de
cadeirantes nas áreas dos consultórios médicos, recepção dos
consultórios, onde são agendadas as consultas com os médicos.
Figura 104 – A: Referência à norma quanto à circulação de usuários
de andadores nas áreas dos consultórios médicos.
Figura 105 – C: Referência à norma quanto à circulação de usuários
de muletas nas áreas dos consultórios médicos.
Figura 106 – B: referência à norma quanto as distâncias necessárias
para o tráfego de um cadeirante.
Figuras 107 – A, D e F: Referências à norma quanto as distâncias
necessárias para um cadeirante, um usuário de muletas e andador
circularem.
Figuras 108 – A, C, D e F: Referências da norma para usuários com e
sem cadeiras de rodas, com dimensões e materiais adequados.
Figuras 109- A e C: Referências da norma quanto à circulação de
cadeirantes e usuários sem ser cadeirantes em um corredor de
passagem.
Figuras 110- A e B: Referências da norma quanto à circulação de
cadeirantes em portas.
Figuras 111- A e D: Referência a norma quanto ao acesso ao
elevador, altura de botoeiras, circulação a frente da porta do elevador
para acesso de um cadeirante.
Figuras 112- A e D: Vistas da copa/cozinha montada em cada
pavimento para uso dos cuidadores, enfermeiros e, até para os
moradores.
Figura 113– A: Referência de um cadeirante e espaço para sua
mobilidade dentro de um dormitório.
Figuras 114– A e C: Referência de um usuário de andador e espaço
para sua mobilidade dentro de um dormitório.
Figuras 115– A e C: Referência a norma quanto às dimensões das
barras de segurança para um usuário cadeirante.
Figuras 116– A, B, C, E, F e G: Referências à norma do banco para
banho com as barras de segurança pertinentes. Referência a norma
quanto às dimensões das barras de segurança para um usuário
cadeirante
Figuras 117 –A, C, D e F: Referência à norma quanto ao usuário com
muletas e espaço necessário para sua circulação.
Figuras 118 –A, D e F: Referência à norma mostrando acessos de um
morador usuário de andador, muletas e cadeirante, em um dormitório
com cama e armários.
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Figura 119 –A: Referência à norma mostrando o dimensionamento
necessário para alturas mínimas de barras dentro de um sanitário.
Figuras 120 –A, C, E e F: Referências à norma mostrando o
dimensionamento necessário para alturas mínimas de barras e
circulação de um cadeirante dentro de um sanitário.
Figuras 121 - A, C, D e F: Referências à norma mostrando o
dimensionamento necessário para a circulação de um cadeirante dentro
de um auditório.
Figuras 122 - A, C e D: Referências à norma mostrando o
dimensionamento necessário para a circulação de um cadeirante dentro
de um restaurante.
Figuras 123 – A, D e F: Referências à norma mostrando o
dimensionamento necessário para a circulação de um cadeirante e
usuário de andadores dentro de um restaurante.
Figura 124 – A : Referências à norma mostrando o dimensionamento
necessário para a circulação de um cadeirante
dentro de um
restaurante.
Figuras 125 – A e C : Referências à
norma mostrando o
dimensionamento necessário para a circulação de um cadeirante e de
um usuário de muletas dentro do lobby.
Figura 126 – A : Representação da maquete eletrônica do projeto Vila
dos Idosos.
Figura 127 – B: Referência à norma quanto ao distanciamento mínimo
para a correta circulação dos cadeirantes em passagens, em
corredores.
Figuras 128 –
A:
Figuras das plantas mostrando o projeto
arquitetônico de um dos apartamentos de 29,00m2.
B: Corte
esquemático demonstrando a ventilação cruzada. C e D: Referências à
norma quanto ao distanciamento mínimo para a correta circulação dos
cadeirantes em passagens, em corredores.
Figuras 129– A: Representação do corte esquemático das passagens
do projeto. B: Referência à norma quanto ao distanciamento mínimo
para um usuário de andador. C: Referência à norma quanto as medidas
para um cadeirante usar um lavatório. D: Representação da planta
baixa do apartamento de 43,00m2.
Figuras 130– B e D: Referências à norma de dimensões mínimas para
um usuário de muletas caminhar, e bebedouro para cadeirante.
Figuras 131– C: Referências à norma quanto as alturas de visibilidade
de um cadeirante
Figura 132 - A: Imagem de um tipo de planta baixa de um dos
apartamentos do edifício.
Figuras 133 – A, C e D: Referências às normas quanto ao
dimensionamento necessário para a correta circulação de usuários de
muletas e cadeirantes.
Figuras 134 – B, D, E, G, H, J e K: Referências às normas quanto ao
dimensionamento necessário para a correta circulação de usuários de
muletas e cadeirantes.
Figura 135 – C: Referência às normas quanto ao dimensionamento
necessário para a correta circulação de usuários de andadores.
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Figura 136 – A, C e E: Referência
às normas quanto ao
dimensionamento necessário para a correta circulação de usuários
cadeirantes, espaços para cadeiras de rodas e bancos de jardins, além
de bebedouros próprio para cadeirantes.
Figura 137 – A, D e F: Referência
às normas quanto ao
dimensionamento necessário para a correta circulação de usuários
cadeirantes, usuários de andadores nos passeios.
Figuras 138 – C e D: Referência
às normas quanto ao
dimensionamento necessário para a correta circulação de usuários
cadeirantes, deficientes visuais nos passeios.
Figuras 139 – A e E: Referência
às normas quanto ao
dimensionamento necessário para a correta circulação de usuários
cadeirantes, nos passeios.
Figura 140 – A: Referência às normas quanto ao dimensionamento
necessário para a correta circulação de usuários cadeirantes em mesas
de comer.
Figura 141 – C: Referência às normas quanto ao dimensionamento
necessário para a correta circulação de usuários cadeirantes nos
caminhos. O grande problema nessa situação é o tipo de material
colocado no piso, impedindo a circulação dos cadeirantes.
Figuras 142 – A, D, F, G e I: Referências às normas quanto ao
dimensionamento necessário para a correta circulação de usuários de
andadores, muletas e cadeirantes dentro de um dormitório.
Figuras 143 – A, D, E e F: Referências às normas quanto ao
dimensionamento necessário para a correta circulação de usuários de
andadores e cadeirantes dentro de um refeitório.
Figuras 144 – C e D: Referências à norma quanto as distâncias
mínimas para a correta circulação de cadeirantes.
Figuras 145 – A e C: Referências à norma quanto as distâncias
mínimas para a correta circulação de deficiente visual e um usuário de
muletas.
Figuras 146 – A, D e F: Referências à norma quanto as distâncias
mínimas para a correta circulação de um cadeirantes.
Figura 147 – A: Referência à norma quanto as distâncias mínimas
para a correta circulação de um cadeirantes.
Figura 148 – A: Referência à norma quanto as distâncias mínimas
para a correta circulação de um deficiente visual.
Fotos 01 – A e B: Vistas do Solar Ville Garaude e seu entorno.
Fotos 02– A e B: Vistas da fachada do Solar Ville Garaude e sua
entrada.
Fotos 03 – A e B: A grande entrada do Solar Ville Garaude.
Foto 04 - B: Sala de espera junto à recepção e ao hall de elevadores.
Fotos 05 – A: Vistas de um dormitório, inclusive de um antigo
morador que faleceu. B: Outra vista do mesmo dormitório, onde os
móveis foram deixados por esse antigo morador, após sua morte.
Foto 06 - B: Vista de um dormitório.
Foto 07 - C: Imagem de um sanitário de um apartamento, sem espaço
para circulação de cadeiras de rodas, sem barras de segurança em
volta do sanitário, até lavatório sem espaço para o cadeirante, com o
gabinete.
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Fotos 08 - A e C:Vistas dos corredores dos quartos que estão abertos
para o átrio.
Foto 09 - B: Imagem do refeitório com espaço para circulação
adequada de cadeirantes.
Foto 10 - A: Vistas do refeitório para o jardim.
Foto 11 - B: Imagem de um segundo refeitório que é usado para o chá
da tarde e também para outras refeições. Nesse espaço não se
encontra espaços tão expressivos para a correta circulação de
cadeirantes.
Foto 12- A: Vistas do salão de chá, que também funciona como
refeitório.
Fotos 13 – A e B: Vistas do átrio, com salas de estar, em vários
ambientes, com piano e o palco para pequenas apresentações.
Fotos 14 - B e C: Vistas do átrio, com salas de estar, em vários
ambientes, com piano e o palco para pequenas apresentações.
Foto 15 – B: Vista do acesso ao átrio.
Foto 16 - B: Vista da Biblioteca.
Foto 17 - D: Vista da Biblioteca.
Fotos 18 – B e D: Vistas do jardim e do lago, com guarda-corpos, para
a proteção dos moradores não caírem no lago e facilitar sua
locomoção.
Fotos 19 – B e E: Vista do jardim e dos caminhos. Vista de uma das
pequenas praças, com piso de madeira, como um deck.
Fotos 20 – A: Vista da fonte em uma das praças no jardim. C: Vista da
churrasqueira e do forno de pizza.
Fotos 21 – A e D: Vistas da piscina e da hidro, com barras de
segurança em toda sua extensão.
Foto 22 – B: Vista da sala de ginástica, junto ao vidro que faz a divisão
com a área da piscina.
Fotos 23 – B e E: Vistas do home theater. A circulação é central, feita
através de uma rampa com grande inclinação, com inclinação fora da
norma (5%).
Fotos 24 - B e E: Vistas das salas nos andares que se abrem para os
terraços. Nestas situações, sala de jogos, sala de estar, com balcão de
atendimento, com enfermeiras de plantão.
Foto 25 - B: Vista da sala de laborterapia.
Foto 26 – B: Vista do salão de beleza.
Fotos 27 – B e E: Vistas do terraço, com ambientações, tanto para
estar como para jogos.
Fotos 28 – B e E: Vários ambientes de salas de estar/espera, no
pavimento térreo. Um dos pianos do Residencial para uso livre dos
moradores.
Fotos 29 – B e E: Vista de um dos refeitórios. Bancada do Buffet, com
os rechaus para os moradores servirem-se.
Fotos 30 – B e E: imagens da sala de home theater, com TV a cabo e
sala de eventos – auditório.
Foto 31 – B: Vista do altar da capela.
Foto 32 – B: imagem da sala de computadores para acessar a
Internet.
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Foto 33 – B: Vista da biblioteca, com teto rebaixado, no qual estão
embutidos os difusores do ar condicionado, pontos de luz e sprinkers.
Foto 34 - B: Transporte em uma van do Residencial à serviço dos
moradores.
Foto 35 - B: Piscina aquecida e coberta, equipada com degraus
entrando dentro da piscina com corrimão e barra de apoio em toda sua
extensão.
Foto 36 - B: Sala de ginástica, totalmente aparelhada, onde é comum
encontrar algum morador que contratou os serviços de um
fisioterapeuta para atendimento particular.
Foto 37 – B: Vista do páteo externo nos fundos do Residencial, junto
ao orquidário e ao viveiro de pássaros.
Foto 38 – B: Salão de cabelereiro e barbearia, onde o morador agenda
seu próprio horário.
Fotos 39 – C e E: Sala do consultório médico, as consultas são
agendadas com antecedência. Sala de emergência para os primeiros
cuidados.
Foto 40 – B: Para entrar nos apartamentos, fechaduras eletrônicas.
Fotos 41- A e B: Dormitório com cama de casal ou solteiro, na
cabeceira, arandelas para leitura, telefone, rádio relógio, além da
campainha de emergência. Nos quartos antigos, a TV ainda está em
cima de um prato giratório, na estante que faz a divisão entre o quarto e
a sala.
Fotos 42 – A, C e E: Vistas da sala do apartamento.
Foto 43 – A: Cozinha nos apartamentos, aberta para a sala. C:
Imagem da cozinha dos apartamentos recém reformados.
Foto 44 - B: Nos sanitários, dentro do Box de vidro, com barras de
segurança, banco para banho, piso antiderrapante, além de campainha
de emergência.
Foto 45 - A: Vista da fachada principal do Residence Care.
Fotos 46 – A e B: Vistas da recepção do Residence Care.
Foto 47 – C: Vista da recepção do Residence Care.
Foto 48 - B: Vista do balcão do café do Residence Care. Referências a
norma para o cadeirante que será atendido por outra pessoa.
Foto 49 - B: Vista do restaurante do Residence Care.
Foto 50 - B: Vista do restaurante do Residence Care.
Foto 51 - B: Vista de um dos dormitórios do Residence Care.
Foto 52 - C: Vista de um dos dormitórios do Residence Care.
Foto 53 - B: Vista de um dos sanitários do Residence Care.
Foto 54 - B e E: Vistas do criadouro de carpas e dos jardins do
Residence Care.
Foto 55 - B: Vista da varanda que dão para os jardins do Residence
Care.
Foto 56 – B: Vista do jardim do Residence Care.
Foto 57 – B: Vista da sala de jogos do Residence Care.
Foto 58 – B: Vista da piscina coberta do Residence Care.
Foto 59 – B: Vista da capela ecumênica do Residence Care.
Foto 60 - Vistas do entorno, o bairro de Higienópolis.
Foto 61 - Vista da fachada do Alef Residencial.
Foto 62 – C: Vista do café do Residence Care.
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Foto 63- A: Vista do restaurante, junto ao jardim, no pavimento térreo.
Foto 64- B: Vista terraço, no primeiro pavimento.
Foto 65 – B: Vista do salão de beleza.
Foto 66 – B: Vista da biblioteca.
Foto 67 – A e D: Vistas da piscina coberta, aquecida e banheira de
hidromassagem.
Foto 68 - A: Piscina externa junto ao jardim, nos fundos do Solar.
Fotos 69 – A, B e E: Imagens das várias salas de ginástica.
Foto 70- B: Salão de jogos.
Foto 71 – B: Consultório médico.
Foto 72 – B e C: Salas para eventos 01 e 02.
Foto 73 – B: Salas para eventos.
Foto 74- B: Corredor dos apartamentos.
Fotos 75 – B, C e F: Vistas do que era um quarto e foi transformado
em uma sala e cozinha.
Foto 76-B: Vistas de um dormitório.
Fotos 77 – A, B e C: Vistas dos armários, com cofre e cozinha.
Fotos 78- B e E: Vistas do dormitório. Bancada de escrivaninha e
televisão. Camas de casal e junto a cabeceira, a campainha de
emergência.
Fotos 79- B: Vistas do sanitário.
Foto 80- A: Vistas dos banheiros sem qualquer recurso para atender
um idoso ou um cadeirante.
Foto 81- B: Imagem da largura da porta do sanitário do apartamento.
Foto 82 - Vista da grande entrada do Hiléa, como um grande hotel de
luxo, com portas automáticas e carrinho deslizante para as malas.
Foto 83 – B: Vista do balcão de atendimento onde são agendados os
compromissos de usuários dos serviços e entretenimentos oferecidos.
Fotos 84 – B, C, E e F: Salas de fisioterapia, com vários tipos de
aparelhos, específicos para o tratamento de idosos que sejam
portadores de deficiências neurológicas e seqüelas de quedas.
Fotos 85 – B e C: Corredor que dará acesso às salas de ginástica.
Uma das salas de artes e artesanato.
Foto 86 – B: Imagem da cozinha experimental.
Foto 87- B: Vista do vestiário junto à piscina.
Foto 88 – D: Piscina aquecida, coberta com rampa de acesso, porém
sem as barras de segurança no perímetro da piscina e corrimão com
guarda-corpo em um único lado.
Foto 89 – B: Imagem da área da recepção, dos consultórios médicos.
Fotos 90 – B e C: Imagens de consultórios médicos.
Fotos 91- A e B: Imagens dos diferentes consultórios médicos.
Fotos 92 – A e C: Vistas de um dos consultórios. Imagem do
compartimento para exames de audiometria, acesso com rampa para
os cadeirantes.
Fotos 93- B, C e E: Salas de encontros, com mesa para jogos e com
poltronas para idosos assistirem juntos a programas de televisão. Estas
salas são encontradas em todos os pavimentos.
Fotos 94- B e E: Vistas do pequeno jardim com passeios pavimentados
com piso cerâmico antiderrapante, no 1°pavimento.
Foto 95 – B: Corredor dos apartamentos.
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Foto 96 – C: Portas dos apartamentos.
Fotos 97 – B e C: Balcão de atendimento de enfermeiras, no centro de
cada pavimento. Foto da botoeira dos elevadores e acima, placa de
acrílico, com a comunicação visual, com informações sobre os
pavimentos.
Fotos 98 – B e C: Fotos das ambientações encontradas em todos os
andares para que os cuidadores, enfermeiros e até moradores possam
usar estes espaços ao longo do dia e noite.
Fotos 99 – B e C: Vista do armário para roupas, espaço para frigobar
e TV. Imagem do criado mudo com telefone com monitor e armário que
esconde o lavatório para o uso do cuidador, como dita as regras da
vigilância sanitária.
Foto 100 – B: Imagem da cama de solteiro (viúvo) e poltrona que
pode ser usada como cama para um acompanhante.
Foto 101 – B: Imagem do sanitário, com área para chuveiro com
barras de segurança e vaso sanitário, também com as barras de
segurança com divisaria de cortina plástica hospitalar.
Foto 102 – D: Lavatório sem gabinete para acesso total de um
cadeirante e vaso sanitário com barras de segurança.
Fotos 103– B e E: Imagens da bancada, junto a entrada do
apartamento, com TV, frigobar, estante para o morador espalhar fotos
de seus familiares.
Fotos 104 –B: Imagem da cama do apartamento, com o trilho, do
quarto para o banheiro, passando pela poltrona, para sustentar algum
morador que não possa movimentar-se sozinho Suporta uma carga de
até 330 quilos. C: Imagem do quadro em cima da cama que se move
através de corrediças que, quando necessário, movimenta-se para dar
acesso ao equipamento hospitalar. E: Imagem dos armários do closet,
recurso encontrado somente neste tipo de apartamento.
Fotos 105 –B: Imagem do sanitário com as alturas de barras para um
cadeirante usar o sanitário.
Fotos 106 –B e D: Imagens do sanitário com as alturas de barras
para um cadeirante usar o sanitário.
Fotos 107 –B e E: Imagens do auditório com as poltronas e
disposição para a circulação de um cadeirante.
Foto 108 – B: Imagem do restaurante.
Foto 109 – B, C e E: Imagens do restaurante.
Foto 110 – B: Imagem da sala de convivência para reuniões de
família.
Foto 111 – B: Imagem da sala do lobby.
Foto 112 – A: Modelo de uma unidade, a de 43,00m2, já finalizada na
Vila dos Idosos, onde aparecem parte da sala, entrada da área íntima e
pia da cozinha.
Fotos 113 – A, C e E: Imagens das fachadas dos edifícios, com a vista
do espelho d água.
Fotos 114 – A e B: Imagens das fachadas dos edifícios.
Fotos 115 – A, B, C e D: Imagens das fachadas dos edifícios.
Fotos 116 – A e B: Imagens das fachadas dos edifícios.
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Foto 117 – B: Imagem de um encontro de idosos para uma aula de
artesanato. E: Imagens de salas de convivência onde os idosos se
encontram para costurar, bordar ou simplesmente conversarem. F:
Sala de aula ginástica e fisioterapia.
Fotos 118 – A: Retrato de uma das idosas, a D.Odete, a primeira
moradora do condomínio. C: Imagem de uma das moradoras, em seu
quarto, com campainha e interfone aos pés da cama. F: Imagem de
uma sala de visitas de um dos apartamentos. I: Box de um dos
apartamentos, com barra de segurança vertical.
Fotos 119 – A e B: Retratos de idosos conversando no terraço.
Fotos 120 –B e D: Imagens de idosos conversando nos terraços.
Fotos 121 –B, C e E: Imagens dos espaços abertos, dos passeios.
Fotos 122 - A, B e E: Imagens dos espaços abertos, dos passeios, caminhos
entre os pavilhões.

Fotos 123 –B, C e D: Imagens dos espaços abertos, dos passeios,
caminhos entre os pavilhões em um dia de festa.
Foto 124 –B: Imagem do espaço destinado a um salão em um dia de
festa.
Fotos 125 –A, B e D: Imagens dos espaços de circulação entre os
pavilhões em um dia de festa.
Fotos 126 –B, C, E e H: Imagens dos dormitórios com alguns
dormitórios com televisão e geladeira do morador, assim como a idosa
em sua cama com fotos da família em cima da cama.
Fotos 127 –B, C, G e H: Imagens de uma das cozinhas dos pavilhões,
da cozinha do refeitório geral e o refeitório particular das freiras.
Fotos 128– A, B e C: As ruas entre os edifícios, em um dia de festas,
com as barraquinhas de comida.
Fotos 129– A, B e E: As ruas entre os edifícios, em um dia de festas,
com as barraquinhas de comida e até a banda da Polícia Militar de S.P.
Foto 130–B: Uma das salas de televisão de um dos pavilhões.
Foto 131–B, C e E: Caminhos entre os pavilhões e fachada da igreja.
Fotos 132–B e C: Caminhos entre os pavilhões em um dia de festa.
Foto 133–B: Banda da Polícia Militar de S.P., em um dia de festa.
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¨Com o aumento da população idosa,
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais
É notório nos dias de hoje, o crescimento no número de pessoas que
atingem a terceira idade em todas as sociedades do mundo. Como idosos
entenderemos os indivíduos da faixa etária acima de 60 anos, seguindo a
definição da OMS1. Conforme o IBGE22 (2000), a população idosa brasileira
apresenta 50% de idosos entre 60 a 69 anos, 36% entre 70 e 79 anos e 14%
acima de 80 anos. Hoje, no Brasil, com 15 milhões de pessoas com 60 anos ou
mais, representando 9% do total da população e, estima-se que em 2020,
serão 15% e, em 2025, o Brasil será o sexto país do mundo em quantidade de
população de idosos, com 32 milhões, aproximadamente. Em 2050, 19% dos
brasileiros terão mais de 65 anos, contra os 3% em 1970. Essa nova geração
deverá formar a base de trabalho que suportará a futura dependência dos
idosos. Existem várias razões de explicar este crescimento que vem ocorrendo
tanto em países de primeiro mundo, quanto em países em desenvolvimento.
Uma das principais razões para este acontecimento é, sem dúvida, além do
controle das doenças infecto-contagiosas, a diminuição nas últimas duas
décadas da incidência de enfermidades cardiovasculares, em particular
enfermidades coronárias e acidentes vasculares cerebrais, que são as maiores
causas das morbi-mortalidade no mundo (SHEPARD, 1991).
A primeira conseqüência desse envelhecimento é que os idosos impõem uma
carga substancial para a economia nacional, já que grandes partes dos
recursos médicos são desviadas para eles. Alguns autores (FOURNIER, 1989;
DUCHARME, 1992; VERAS, 1992) afirmam que o envelhecimento
populacional é um fenômeno que gera novas demandas para os serviços de
saúde e aumentos substanciais nos custos de programas médicos e sociais.
Apesar do crescente número de idosos, os problemas atuais enfrentados por
aqueles que não têm uma situação financeira desejável são variados e
complexos.
A segunda grande conseqüência do crescimento da população idosa é a falta
de habitações, tanto populares como privadas para dar condições dignas de
abrigo e sobrevivência. Segundo pesquisa realizada pelo Projeto Sabe 3 e no
município de São Paulo, 67,5% dos idosos disseram não possuir renda
suficiente para suas necessidades diárias básicas.
Não é a intenção deste trabalho listar todos os problemas socioeconômicos
que os idosos passam neste país. Pretende-se sim estudar o idoso, quais são
as principais dificuldades, sua habitação e a falta desta. Apresentar as
residências privadas e públicas que tem como seu público alvo, o idoso.
1

OMS - Organização Mundial de Saúde.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
3
Projeto Sabe – Saúde, Bem estar e Envelhecimento.
2
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Analisar tecnicamente, a arquitetura destas ambientações, suas condições,
serviços oferecidos e equipamentos.

1.2 O problema pesquisado
Onde o idoso irá viver não é um problema somente para as classes sociais
mais baixas. Mesmo as camadas da população que possuem boas condições
financeiras, acabam por não terem grandes opções de escolha de habitações
próprias para os idosos, quando estas famílias não tem mais infra-estrutura
para viverem junto aos seus. As casas de saúde, em sua maioria, passam a
receber esse nome, mas nada as diferem dos antigos e ainda existentes nos
dias de hoje, os asilos4. Estes locais recebiam este nome, desde os tempos
mais remotos, como a própria definição nos dicionários5 diz, como um local
para exilar, separar, distanciar pessoas idosas e inválidas, crianças sem
família, doentes mentais e outros, até, refugiados políticos. É do conhecimento
geral, que muitas dessas casas de saúde e casas de repouso, outro dos seus
nomes, instalam os idosos em pequenos dormitórios, muitas vezes sem
qualquer ventilação e iluminação natural, até em porões, como em outras
situações, o idoso é largado sem a proteção de suas roupas em grandes
salões com correntes de ar. Muitos desses idosos passam a receber grandes
doses de remédios, soníferos, assim, essas instituições não precisam manter
em seus quadros, tantos funcionários, muito menos, funcionários
especializados. Os idosos, dormindo, dopados, constantemente, não provocam
tanto trabalho, não reclamam. Suas vidas irão deteriorar com o passar dos
tempos, até sua morte. Muitas casas de repouso, mesmo as particulares,
quando pesquisadas, observam-se que o tempo de vida de seus moradores
não passa de 01 ano. Nos estabelecimentos públicos, essa média de vida
abaixa para 06 meses (BERTELLI, 2006).
Neste trabalho, especificamente, pretende-se analisar alguns residenciais
assistidos, residências como público alvo, os idosos, com serviços de hotelaria
e assistência médica. Como referências, os residenciais escolhidos para serem
analisados estão localizados no centro da cidade de São Paulo, e, na grande
São Paulo, indo até a cidade de São Bernardo do Campo e Barueri. Alguns
com ótima localização se considerados os serviços oferecidos, como
shoppings, cinemas, museus, hospitais; outros, com péssima localização caso
façamos este tipo de comparação, residenciais longe de infra-estrutura, porém
locais tranqüilos, repletos de áreas arborizadas, podendo ser uma escolha para
alguns moradores.

4

Asilos: 1. Instituição que acolhe as pessoas, crianças, velhos, inválidos, dementes, etc.2. Abrigo para
indigentes.3. Abrigo, proteção que um país concede a refugiado político de outro.4. Refúgio.5.Proteção .
5
ROCHA, Ruth - ¨Minidicionário da Língua Portuguesa¨. São Paulo: Scipione,2005.
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1.3 Os objetivos desta dissertação
1.3.1 Geral
Analisar e fornecer dados, métodos e critérios, para a correta
implantação de futuros residenciais assistidos para idosos, sabendo-se que o
grupo de idosos e suas habitações analisadas neste trabalho, fazem parte de
uma pequena parcela da população de idosos da Região Metropolitana de São
Paulo.

1.3.2 Específico
Pretendem-se como objetivos específicos, analisar os residenciais
assistidos, seguindo uma metodologia e critérios de qualidade previamente
estabelecidos. O objetivo final, específico desta pesquisa, tem como finalidade,
depois de terminada esta análise desses residenciais, estabelecerem, pelo
menos, um mínimo de critérios para a correta manutenção, assim como, em
futuras instalações de residenciais, os erros estudados nesses casos, não se
repitam e os acertos continuem. Dessa forma, que as conclusões,
recomendações, deste trabalho possam, em projetos de arquitetura futuros,
ajudar a minimizar os problemas relacionados à implantação de habitações
destinadas aos idosos. Sabendo-se antecipadamente que, esses residenciais
assistidos representam somente uma pequena parcela de habitações do
O.E.S.P.6

6

O.E.S.P.: O Estado de São Paulo.
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―Na África se diz, quando morre um ancião, que desaparece uma biblioteca.
Talvez o provérbio varie de um continente a outro, mas seu significado é
igualmente certo em qualquer cultura.
As pessoas idosas são intermediárias entre o passado, o presente e o futuro.
Sua sabedoria e experiência constituem verdadeiro vínculo vital para o
desenvolvimento da sociedade....”
(Discurso do Sr.Kofl Annan, secretário geral das nações unidas, na II Assembléia Mundial do
Envelhecimento , em Madri, 2002.)
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA
A metodologia de pesquisa deste trabalho, à princípio, foi definir quem seria
o público alvo nesta situação. Quem é esse idoso, como ele é, como ele vive,
como é a sua saúde, quais são seus problemas e seus sonhos. Essa questão e
suas respostas, que definem as ambições, anseios dos usuários, ficou muito
prejudicada porque os residenciais particulares pesquisados não permitiram a
abordagem direta de seus moradores. Toda a análise desses residenciais,
especificamente, dos particulares, será pautada em uma análise técnica da
pesquisadora, baseada na norma técnica de Acessibilidade, NBR 9050/2004.
Somente os residenciais públicos, além da Cidade dos Velhinhos permitiram
acesso aos seus moradores. Para tanto, foram realizadas várias visitas a esses
residenciais para conseguirmos ter esse contato direto com seus usuários.
Como este trabalho pretende relacionar o idoso e sua habitação, fez-se
necessário, estudar as mais variadas maneiras deste idoso viver, desde os
tempos remotos, até hoje. Também, de maneira simplificada, foi necessário,
estudar as doenças que mais afligiram esses idosos e o que estas
enfermidades determinariam como limitações para a vida destes idosos.
Depois de estabelecidos o público desta pesquisa, assim como, as suas
habitações, fez-se necessário, pesquisar a bibliografia a disposição, para
conhecer o que já havia sido escrito sobre este assunto.
Este trabalho de dissertação, para chegar até a análise final, estabeleceu os
empreendimentos que iria pesquisar, estudar; para poder, quando de suas
visitas, tentar um contato direto com os moradores, através de questionários
fornecidos a esses usuários e a própria observação técnica da pesquisadora,
chegando-se ao entendimento das dificuldades e qualidades de suas vidas,
morando nesses residenciais, além de apontar as qualidades e problemas
observados nos projetos arquitetônicos dessas edificações.

2.1 Os objetos do estudo de caso
Conforme foi apresentado anteriormente, o universo desta investigação foi
composto pelo levantamento de dados e suas respectivas análises de 08
residenciais, sendo 06 privados7 e 02 públicos8. Os residenciais pesquisados
foram os seguintes:

7
8

Privado: adj. 1. Que nao é público; particular. 2. Íntimo.
Público: adj. 1. Pertence ao relativo a um povo ou a povo. 2. Que serve para uso de todos. 3. Comum.
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Tabela 01 – Residenciais a serem pesquisados e suas localizações

Residenciais Assistidos
Pesquisados

Localização

Cidade dos Velhinhos Santa Luiza
de Marilac
Residencial Solar Ville Garaude
Residencial Santa Catarina
Residencial Care – Hotelaria
Ocupacional para Idosos
Alef Residencial – antigo Solar do
Marquês
Condomínio República da Melhor
Idade
Conjunto Habitacional Vila dos
Idosos
Hiléa - Centro de Vivência e
Desenvolvimento para Idosos

Bairro de Itaquera – São Paulo
Cidade de Barueri – São Paulo
Bairro do Paraíso – São Paulo
Cidade de São Bernardo do Campo – São
Paulo
Bairro de Higienópolis – São Paulo
Bairro do Cambucí – São Paulo
Bairro do Pari – São Paulo
Bairro do Morumbi – São Paulo

Fonte: Elaborado pelo autora (2009)

2.2 Critérios usados para a escolha dos residenciais
No Estado de São Paulo e em particular no município de São Paulo existem
inúmeras instituições, cujo número real é desconhecido, Instituições de Longa
Permanência para Idosos9 que atendem as pessoas idosas que a elas
recorrem por diversos motivos. Temos dificuldade em saber o número total
dessas ILPIs, maiores dificuldades existem quanto ao conhecimento da sua
forma de funcionamento e como elas se utilizam dos serviços de saúde.
Em setembro de 2005 foi publicada a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC
283 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária10 (Anvisa), que definiu
normas de funcionamento para essas ILPIs, de caráter residencial. Igualmente
é desconhecida a aplicabilidade desta resolução, a qual prevê infrações para o
não cumprimento das determinações e um prazo de vinte e quatro meses, a
contar de sua publicação, para as instituições existentes se adequarem aos
requisitos. Muitos dos gerentes de alguns dos empreendimentos visitados
desconheciam completamente essa Resolução.
O critério definido para a escolha dos residenciais a pesquisar, foi a amostra
mais completa possível, desde que há pouca matéria publicada sobre o
assunto. Foram contemplados, portanto, os seguintes aspectos:
 Características diferenciadas dos residenciais selecionados, (seja pela
implantação, pelo projeto arquitetônico ou de interiores, pelas dimensões
9

ILPIs: instituições de Longa Permanência para Idosos.
Anvisa: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

10
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ou distribuição dos ambientes, pela tipologia dos apartamentos ou pelas
outras instalações do edifício);
 Diversidade das datas de inauguração dos mesmos;
 Localização em diferentes bairros da cidade, até o centro expandido 11.
 Variedades de administrações dos edifícios.

Em cada residencial visitado, foram levantados, através de uma ficha de
pesquisa, com um questionário, os seguintes dados:

 apartamentos: características físicas dos apartamentos, quanto às suas
áreas, mobiliário já existente, mateirais usados, tipologias de projetos,
iluminação, ventilação, equipamentos de segurança, e, dispositivos para
cadeirantes;
 áreas comuns: mobiliário e acabamentos; tipos de materiais, descrição
das áreas comuns, como salas de recreação, pátios, corredores, etc.;
equipamentos de segurança, dispositivos para cadeirantes;
 outras características, observadas durante as visitas, irão constar desta
pesquisa, também;
 textos descritivos de apart-hotel, muitas vezes extraídos de revistas
especializadas, quando disponível;
 levantamento fotográfico das fachadas e áreas externas dos edifícios,
assim como, imagens dos apartamentos e áreas comuns, quando nos
foi permitido que esse levantamento interno fotográfico fosse realizado;
 relatórios proveniente das respostas, quando possível, de questionários
criados, pela pesquisadora tanto para os indivíduos que nos
acompanharam às visitas, assim como, para os moradores;
 dimensões, dos espaços das áreas comuns e dos apartamentos;
 as cores usadas nos espaços e nos mobiliários;
 a iluminação dos ambientes, tanto excesso como sua falta;
 a ventilação dos ambientes;
 mobiliário, formas, cantos, estilos de decoração, até tapetes soltos;
 a circulação dos moradores, o trânsito de cadeiras de rodas, de
andadores;
 os equipamentos de segurança contra incêndios, rotas de fuga;
 comunicação visual – as informações dentro dos residenciais – como
são transmitidas;
11

Centro expandido: Além da região central. Locais, pequenas cidades, que, por estarem muito
próximas do centro da cidade referente, passam a fazer parte do centro expandido. Possuem seu
próprio prefeito, são municípios independentes.
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 como a arquitetura sempre deve ser feita para o ¨Homem¨, também
torna-se importante analisar o ambiente, as sensações que estes locais
transmitem, causam nos ¨homens¨.

A princípio, cinco residenciais assistidos, foi o número total de edificações
pesquisadas. No decorrer da pesquisa, como esses residenciais tinham como
particularidade, todos serem empreendimentos particulares, e, por esse motivo,
havia sempre o impedimento de um contato direto com os moradores, porque
nunca podíamos entrevistá-los, esta pesquisa tornava-se insatisfatória. Os
dados referentes à opinião destes usuários, estavam faltando no trabalho,
nesta pesquisa.
Por sugestão dos professores que estavam em minha banca de qualificação,
foram agregados mais dois residenciais que não eram empreendimentos
particulares, um pertencente ao município de São Paulo e outro, ao governo do
estado de São Paulo, e, por esse motivo, poderíamos complementar o
trabalho. No decorrer desta etapa de trabalho, mais um empreendimento
particular, muito antigo, foi agregado à pesquisa, porque neste caso, havia a
possibilidade de um contato direto com os moradores. Neste último residencial,
mesmo sendo este um empreendimento particular, foi possível entrevistar
moradores, sem um maior controle da gerência do empreendimento.
Portanto, esta pesquisa, passou a ter oito residenciais, alguns com o serviço de
assistência hoteleira e hospitalar, e outros, não.
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¨Devemos reconhecer que, sendo maior o número de pessoas que recebem
melhor educação
e desfrutam de longevidade e boa saúde, os idosos podem contribuir mais do
que nunca para
a sociedade e, de fato, assim o fazem. Se incentivarmos sua participação ativa
na sociedade e no
desenvolvimento, podemos estar certos que seu talento e experiência
inestimáveis. Os idosos
que podem e querem trabalhar devem ter a oportunidade de assim o fazer, e
todas as pessoas
devem ter a oportunidade de continuar aprendendo ao longo da vida.
(Discurso do Sr.Kofl Annan, secretário geral das nações unidas, na II
Assembléia Mundial do Envelhecimento , em Madri, 2002.)
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3 O IDOSO NA SOCIEDADE MODERNA

3.1 O idoso no mundo
O conceito de envelhecimento do ponto de vista demográfico, no plano
individual, envelhecer significa aumentar o número de anos vividos.
Paralelamente à evolução cronológica, coexistem fenômenos de natureza
biopsíquica e social, importantes para a percepção da idade e do
envelhecimento. Nas sociedades ocidentais é comum associar o
envelhecimento com a saída da vida produtiva, pela via da aposentadoria. São
considerados velhos aqueles que alcançam 60 anos de idade. É difícil
caracterizar uma pessoa como idosa utilizando como único critério a idade.
Além disso, neste segmento conhecido como terceira idade estão incluídos
indivíduos diferenciados entre si, tanto do ponto de vista socioeconômico como
demográfico e epidemiológico. (CARVALHO e ANDRADE, 2000)
Na análise relativa aos indicadores sociais deste grupo populacional, os
diferenciais por sexo, educação e renda costumam ser bastante expressivos.
(PARAHYBA, 1998).
Mesmo reconhecendo que a idade não é o único parâmetro para definir o
processo sociodemográfico do envelhecimento, a fim de facilitar a análise dos
dados e a construção dos indicadores selecionados, o presente trabalho
adotou como critério de classificação do idoso, as pessoas com 60 anos ou
mais de idade. Somente nas últimas décadas, o crescimento da população
idosa passou a merecer a atenção dos pesquisadores e planejadores. A Itália,
em 2000, foi considerada o país demograficamente mais velho do mundo, com
mais de 18% de sua população com 65 anos ou mais. Outros níveis elevados
(17% ou mais), eram a Suécia, a Grécia, a Bélgica e o Japão. É provável que a
mudança mais representativa nesse cenário venha a ocorrer no Japão: por
volta de 2030, espera-se que quase 40% da população idosa japonesa estejam
com 80 anos de idade ou mais. Nos Estados Unidos, o número de idosos mais
velhos (>80 anos) passou de 374 mil em 1900, para mais de 9 milhões
atualmente. Já nos países em desenvolvimento, o aumento dessa proporção e
desse total, a longo prazo, deverá ser muito mais modesto. (NATIONAL
RESEARCH COUNCIL, 2001)
O melhor motivo para comemorar o Dia Internacional do Idoso, em 1° de
outubro, está no futuro. Dentro de no máximo duas décadas, pessoas com
mais de 65 anos serão a grande força do mercado de consumo. Com maior
longevidade, autonomia, qualidade de vida e independência econômica, eles
vão reverter as regras atuais da sociedade. Está marcado o fim da era em que
velhice é sinônimo de doença, solidão e dependência. Será por volta de 2025,
quando a expectativa de vida do ser humano chegará perto dos 100 anos. Com
maior qualidade de vida e maior longevidade, conseguidas graças a avanços
na medicina preventiva e curativa, os idosos poderão levar uma vida autônoma,
apesar da fragilidade física. Terão muito mais dinheiro e disposição para
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gastar, e vão se transformar na maior força econômica do mercado
consumidor. Irão tomar o lugar dos jovens como centro das atenções nos
campos político, social e econômico. Em lugar de "velhos e doentes", serão
"clientes preferenciais", capazes de influenciar com seus valores e
comportamento a vida de toda a sociedade. Em vez de idade da velhice,
estarão vivendo a "idade do poder". Para chegar-se a essas conclusões, houve
uma pesquisa de abrangência internacional, a primeira realizada pelo Instituto
Sodexho para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida no Cotidiano, lançado
mundialmente em 22 de setembro pela empresa francesa Sodexho, líder
mundial no setor de alimentação e serviços prestados à coletividade.
Denominada "Dos Velhos à Idade do Poder: a transformação dos Idosos dos
anos 2000", o estudo, que abrangeu 11 países, deverá direcionar as ações da
empresa junto aos seus públicos. O objetivo é o de agregar ao conhecimento
atual, mais alguns dados e mais algumas informações e, principalmente,
levantar questões importantes em nível internacional, chamando a atenção da
sociedade civil, Plínio de Oliveira, diretor-geral da Sodexho do Brasil, declarou:
¨daqui em diante, o Instituto Sodexho realizará duas pesquisas por ano sobre
temas ligados à qualidade de vida do cotidiano, às expectativas e aos
comportamentos presentes e futuros de populações de todo o mundo.
Trabalhará em conjunto com diversos órgãos internacionais, como ONU 12,
UNESCO13 e OMS, além de estudiosos e pesquisadores de renome¨.
Os 11 países incluídos na pesquisa: Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá,
Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Holanda, Reino Unido e Suécia; têm
101 milhões de pessoas com mais de 65 anos, representando 19% dos 540
milhões de idosos no mundo. Juntos, esses países acumulam 55% do PIB 14 do
planeta, e seus idosos detém 5,3% do poder econômico. De acordo com a
pesquisa, houve uma grande melhoria na qualidade de vida dessa faixa etária
nos últimos 30 anos. "Saimos do Tempo dos Velhos, em 1970, para o Tempo
da Terceira Idade, nos anos 80, seguido do Tempo dos Seniors atuais", explica
Laura Tomimatsu, diretora da Sodexho. "Em 2025, alcançaremos a Idade do
Poder, quando a vida profissional se encerrará apenas aos 80 anos e os idosos
se tornarão o centro da organização da sociedade" completa.
Os resultados do estudo anunciam uma verdadeira explosão não apenas do
número de maiores de 65 anos em todo o mundo, nos países estudados, esse
número passa dos atuais 101 milhões para 168 milhões em 2025, mas também
da força econômica, política e social desse segmento. Segundo a Sodexho, o
setor mundial de alimentação e dos serviços específicos para idosos está
avaliado em mais de 146 bilhões de Francos (21,5 bilhões de Euros), sendo
que Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França representam perto de
dois terços desse mercado. A expectativa da empresa é que, com o
envelhecimento crescente da população mundial, esse mercado continue a
crescer chegando, no ano 2001, a 27% na Espanha, 13% no Reino Unido, 3%
12

13

14

ONU: Organização das Nações Unidas.
UNESCO: Organização das Nações Unidas para Educação e Ciência e Cultura.
PIB: Produto Interno Bruto.
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na França, 3% na Itália e 1% na Bélgica. Nos EUA, esse mercado progride três
a quatro vezes mais rápido do que os hospitais tradicionais. Outro dado
constatado na pesquisa é que hoje mais de 9% do mercado total de refeições e
serviços para idosos no mundo são feitos por subcontratados internamente
idosos que optam pela subcontratação. Hoje, 14% dos aposentados
canadenses retornam ao trabalho depois da aposentadoria, e em 75% dos
casos por motivos não-financeiros; nos Estados Unidos, a funç. Os mercados
mais subcontratados são o Canadá (22%), França (19%) e Itália (19%). Em
todos os países pesquisados cresce o número de residências para ão de vicepresidente é em geral ocupada por idosos com larga experiência profissional;
75% dos carros de luxo na França são comprados por idosos;
na Bélgica, grande percentual de freqüentadores de academias de ginástica é
constituído de idosos; 73% dos passageiros de cruzeiros de luxo saindo e
chegando nos Estados Unidos têm mais de 50 anos; os idosos ingleses
representam
41%
dos
consumidores
de
champagne;
existem nos Estados Unidos 50.000 sites na Internet dedicados aos idosos.
Mais de 40% dos idosos americanos usuários de computador navegam na rede
mundial. Nos Estados Unidos, através de programas relacionados a
alimentação de idosos, equipes da Sodexho verificam o que os idosos
deixaram no prato, para conhecer suas preferências, adaptar cardápios e fazer
com que o idoso, alimente-se da melhor maneira possível, pratos coloridos,
aromas, e temperatura dos alimentos adequados , para que o sabor natural,
venha a fazer que o idoso reencontre os prazeres da mesa.
Por exemplo, na França, os idosos participam há sete anos de um concurso de
cozinha organizado nas residências especializadas. As melhores receitas
foram publicadas em livro intitulado "Saveurs d'antan"; na Holanda, a Sodexho
oferece em um centro para idosos um leque de cardápios do tipo "escolha você
mesmo", disponível inclusive on-line.

3.2 O idoso na América Latina e Caribe
Entre os anos 40 e 60, o Brasil experimentou um declínio significativo da
mortalidade, mantendo-se a fecundidade em níveis bastante altos, produzindo,
assim, uma população quase-estável jovem e com rápido crescimento.
(CARVALHO, 2003).
A partir do final da década de 60, a redução da fecundidade, que se iniciou nos
grupos populacionais mais privilegiados e nas regiões mais desenvolvidas,
generalizou-se rapidamente e desencadeou o processo de transição da
estrutura etária, que levará, provavelmente, a uma nova população quase
estável, mas, desta vez, com um perfil envelhecido e ritmo de crescimento
baixíssimo, talvez negativo. Essa transformação, que ocorre também em
intensidades diferentes, na maioria dos países em desenvolvimento,
particularmente da América Latina (Figura 1), implica a diminuição, em termos
relativos (e, às vezes, transitoriamente, em termos absolutos), da população
jovem.
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América Latina e Caribe

Brasil

1975
América Latina e Caribe

Brasil

2000

LEGENDA: Homens
Mulheres
Figura 01- Distribuição etária relativa. Brasil e América Latina e Caribe, 1975-2000.
Fonte: Organização das Nações Unidas.
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América Latina e Caribe
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2050

Legenda: Homens
Mulheres
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Figura 02 - Distribuição etária relativa. Brasil e América Latina e Caribe, 2025-2050.
Fonte: Organização das Nações Unidas.

3.3 O idoso no Brasil
A conscientização do que há a se fazer pelo idoso, no Brasil e no mundo,
têm reflexos diretos na arquitetura. O momento é particularmente crítico, pela
necessidade de recuperar anos de desatenção. Inicialmente, será necessário
oferecer condições de vida mais dignas a um grande número de pessoas com
mobilidade restrita e necessidade de cuidados específicos. Paralelamente, há a
necessidade de rever conceitos e procedimentos de projeto para adequar as
soluções a uma Terceira Idade 15 mais auto-suficiente. (LIASCH, 1991)
Esse aumento da população da Terceira Idade e de suas demandas constitui
um novo desafio para a sociedade e, em particular, para a arquitetura. A nova
distribuição etária da sociedade implica numa intensa competição entre
gerações, onde os papéis clássicos sofrem revisão constante. Embora esta
venha sendo uma preocupação constante de políticos, urbanistas e arquitetos,
o tema é geralmente abordado sob a óptica acadêmica, raramente levando em
conta a opinião dos próprios idosos. (SOWA, 2002).
No caso do Brasil, a presença de crianças com menos de cinco anos reduziuse, entre 1970 e 1990, de 15% para 11%. A participação do grupo etário de 5 a
9 anos declinou de 14% para 12%. A proporção de crianças nestes dois grupos
de idade continuou decrescendo, chegando, em 2000, a tamanhos similares
(cada um representava cerca de 9% da população total). Complementarmente,
os grupos mais velhos aumentaram sua participação; a população de 65 anos
ou mais, por exemplo, aumentou de 3,1%, em 1970, para 5,5%, em 2000. O
formato, até então extremamente piramidal 16, da estrutura etária começou,
então, de sua base, a desaparecer, anunciando um rápido processo de
envelhecimento e uma distribuição praticamente retangular, no futuro.
As transformações na estrutura por idade alteram, obviamente, as relações
intergeracionais17. Isso pode ser visto, em primeiro lugar, pela evolução da
participação dos três grandes grupos etários (menos de 15 anos, de 15 a 64
anos e 65 anos e mais) na população total (Figura 03), no período 1950-2050.
Através de dados do IBGE, demograficamente, em 1991, o total da população
era de 146.825.475, com 10.722.705 de idosos. Em 2000, também através do
CENSO, o total da população era de 169.799.179, sendo que desse valor,
14.536.029 são de indivíduos idosos. (Gráficos 01, 02 e 03)

15

Terceira Idade:Indivíduos (homens e mulheres) que, vivos, chegam e ultrapassam a idade de 60 anos,
critérios escolhido pela OMS.
16
Piramidal: adj. Em forma de pirâmide, colossal, extraordinário.
17
Intergeracionais: relação entre gerações , interligação, etc.
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Gráfico 01- Pirâmide etária do Brasil, em 1980, entre a população de homens e
mulheres, segundo o CENSO 2000.
Fonte: IBGE.

Gráfico 02- Pirâmide etária do Brasil, em 2050, entre a população de homens e
mulheres, segundo o CENSO 2000.
Fonte: IBGE.
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Gráfico 03- População de 80 anos ou mais de idade, por sexo no período de 1980 até
2050.
Fonte: IBGE.

A composição da população permaneceu, como dito, quase estável, até o início
dos anos 70. A partir de então, inicia-se o rápido processo de desestabilização
da estrutura etária brasileira. As mudanças mais acentuadas se operam nas
idades extremas: os menores de 15 anos perderam representatividade, desde
os anos 70; os maiores de 65 anos apresentarão peso relativo crescente
durante toda a primeira metade deste século. A alteração nas relações
intergeracionais pode ser vista, também, pela Razão de Dependência (RD) e
do Quociente Idosos-Jovens (QIJ).
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Tabela 02 - Razões de Dependência (RD) e Quociente Idosos-Jovens (QIJ). Brasil,
2000-2050.
RD (Razão de Dependência)
Razão (x 100)
Período

1950
1975
2000
2025
2050

Total*

Jovem**

80,3
79,2
54,3
48,7
57,8

74,9
72,2
45,9
33,4
28,1

Distribuição relativa (%)
Idosa*** Total
Jovem

5,4
7,0
8,4
15,3
29,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

93,3
91,2
84,6
68,6
48,6

Idosa

QIJ x
100*

6,7
8,8
15,4
31,4
51,4

7,2
9,6
18,3
45,7
105,6

Fonte: Organização das Nações Unidas(até 1975, dados brutos); Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (2000 em diante).
* Razão de Dependência Total (RDT) = Razão de Dependência de Jovens (RDJ) +
Razão de Dependência de Idosos (RDI);
** RDJ = população menor de 15 anos/população de 15-64;
*** RDI = população de 65 anos ou mais/população de 15-64;
# QIJ = população com 65 anos ou mais/população com menos de 15 anos.
Período RD QIJ Razão (x 100) Distribuição relativa (%)
Total * Jovem ** Idosa *** Total Jovem Idosa

A Razão de Dependência Total (RDT) não retornará aos altos níveis
registrados durante os três primeiros quartos do século passado (em torno de
80%), devendo estabilizar-se ao redor de 58%, embora a Razão de
Dependência dos Idosos (RDI) provavelmente duplicar-se-á, entre 2000 e
2025, e quadruplicar-se-á, se considerado o período 2000-2050. O enorme
crescimento da RDI será mais do que compensado, na constituição da RDT,
pelo grande declínio da Razão de Dependência de Jovens (RDJ), que deverá
se estabilizar ao redor de 28%, a partir de 2050. Há de se atentar para o fato
de que a abrupta queda da RDT, durante a segunda metade do século
passado, de 80% para aproximadamente 55%, deu-se pelo declínio da RDJ.
Por outro lado, durante o período 2000-2050, haverá relativa estabilidade na
RDT, no entanto com profunda mudança em sua composição: enquanto em
torno de 85% da RDT, em 2000, era devida à população jovem, sua
contribuição, em 2050, será, provavelmente, menor do que 50%. O QIJ,
referido com freqüência como Índice de Envelhecimento, é uma medida que
considera apenas os dois grupos etários extremos, aqueles mais afetados
pelas atuais mudanças demográficas. Sua evolução mostra a velocidade do
processo de envelhecimento. Através de comparações apontam o Brasil entre
os países com o ritmo mais acentuado de crescimento deste QIJ nas próximas
décadas. (MOREIRA, 1997)

Em 2025, o QIJ será, provavelmente, quase cinco vezes maior do que aquele
observado em 1975. Para cada conjunto de 100 jovens menores de 15 anos,
deverá haver em torno de 46 idosos, em 2025, contra 10, em 1975. Em 2050, o
número de pessoas idosas ultrapassaria o de crianças
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Pode-se alcançar uma melhor compreensão da trajetória da transição da
estrutura etária brasileira no período de 2000 a 2050, ao se considerarem taxas
médias de crescimento anual de grupos etários mais específicos.

Tabela 03 - Taxa média anual de crescimento (%) da população, por grupos etários.
Brasil, 2000-2050.

Período

Total

2000 - 2005
2010 -2015
2020 - 2025
2030 - 2035

1,45
1,15
0,87
0,63

0 -14
anos
0,17
0,20
0,48
0,33

15 –
24anos
0,77
- 0,25
0,64
- 0,59

25 –
65 –
64anos 74anos
2,26
3,05
1,77
3,18
0,95
4,30
0,70
2,34

2045 - 2050
0,28
0,46
- 0,36
- 0,05
2,48
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2 (dados brutos).

75 e
+anos
4,97
4,05
3,91
4,54
2,38

As populações nos grupos de 0-14 e 15-24 anos, nascidas depois de 1975,
portanto durante o período de declínio da fecundidade, aumentarão, nos
primeiros anos do presente século, a taxas bem abaixo do valor médio da
população total. A partir de 2020 (grupo de 0-14anos) e de 2030 (grupo de 15 a
24 anos) deverão apresentar, inclusive, taxas negativas de crescimento. A
população de 25 a 64 anos, em que se concentra a força de trabalho,
apresentou até 2005 taxas de crescimento acima de 2%. Seu rítmo de aumento
sofrerá forte desaceleração, já no curto prazo, e seu tamanho absoluto deverá
se estabilizar por volta de meados do século XX. Os grupos acima de 65 anos
aumentarão a taxas positivas e altas durante todo o período. Taxas de
crescimento superiores a 4% são esperadas para a população de 75 anos e
mais, durante grande parte da primeira metade do presente século. É este
padrão de crescimento diferenciado por idade, baixo ou negativo, no segmento
jovem; médio ou baixo, para a população em idade ativa, até 2025, e
praticamente nulo no restante do período; muito alto no contingente de idosos,
que caracterizará a transição da estrutura etária brasileira durante a primeira
metade do presente século. As conseqüências de diferentes taxas de
crescimento, no tamanho absoluto da população dos vários grupos etários,
torna-se uma questão importante a ser considerada. Apesar de a fecundidade
já ter alcançado o nível de reposição e de, certamente, atingir níveis ainda mais
baixos, no futuro próximo, a população como um todo deverá ainda crescer
durante o período analisado, ainda que a um ritmo rapidamente decrescente.
Conviverão grupos etários que diminuirão, em termos absolutos, com outros
crescendo rapidamente (população idosa). (MOREIRA, 1997)

As projeções mais recentes prevêem que, entre 2000 e 2050, 88 milhões de
pessoas serão, provavelmente, adicionadas à população total 1. Apesar disso,
entre os jovens, como já visto, taxas de crescimento negativas prevalecerão, o
que trará, como conseqüência, a diminuição no número absoluto deste
segmento populacional. Durante o período, o tamanho da população com
menos de 15 anos deverá decrescer em algo próximo de cinco milhões.
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Enquanto, entre 2000 e 2050, a população total deverá crescer cerca de 50%,
aquela abaixo de 15 anos declinaria em torno de 10%. No último qüinqüênio
analisado, 2045-2050, a população total do país cresceria, por ano, a uma taxa
média de apenas 0,28% (muito próxima de crescimento nulo), aquela abaixo de
15 anos diminuiria a um ritmo de 0,46% ao ano. A população idosa ainda
aumentaria, anualmente a 2,4% (ver Tabela 3). O aumento populacional se
dará entre adultos e, principalmente, idosos. Entre os adultos, todavia, haveria,
à partir de 2005, subgrupos etários crescendo a taxas negativas. (MOREIRA,
1997)

O volume anual de população que se incorporará à faixa etária de 65 anos e
mais, aumentará continuamente. Em média, anualmente, o acréscimo será,
talvez, de mais de 550 mil idosos, no primeiro quartel do século XXI, e superará
a casa de um milhão, entre 2025 e 2050. Entre 2000 e 2005, houve diminuição
do tamanho absoluto da população nos grupos etários de 10 a 14 e naquele de
15 a 19 anos. Isso se explica pelo fato de que no número de nascimentos
decresceram, entre os qüinqüênios 1980-1985, 1985-1990 e 1990-1995. Logo,
haverá sempre declínio do número de indivíduos, com o passar do tempo,
naqueles grupos etários em que, entre aquelas três gerações, a mais velha for
substituída pela mais jovem. Trata-se de fenômeno registrado pela primeira vez
no País e que terá impacto sobre o número absoluto de idosos (65 anos e
mais) apenas a partir de 2050. Contudo, mesmo então, a população idosa
continuará a crescer, mesmo que em ritmo menor, e não haverá declínio na
proporção da população brasileira por ela constituída, pois estará ocorrendo,
concomitantemente, diminuição de pessoas em todas as idades abaixo de 45
anos. Isso porque se prevê que o número de nascimentos no país cairá
durante todo o período compreendido entre 2010 e 2050. (MOREIRA, 1997)

Como já visto, o maior ritmo de crescimento da população idosa é que levará
ao envelhecimento populacional. De 3,1%, em 1970, as pessoas com 65 ou
mais anos de idade deverão corresponder, em 2050, a aproximadamente 19%
da população brasileira. A população idosa, por sua vez, sofrerá uma profunda
mudança em termos de sua distribuição interna, tanto etária, quanto entre os
sexos. Enquanto 17% dos idosos, de ambos os sexos, em 2000, tinham 80
anos ou mais de idade, em 2050 corresponderão, provavelmente, a
aproximadamente 28%. Entre as mulheres, o peso das mais idosas passará de
18% para em torno de 30,8%. Isso significará um grande envelhecimento da
própria população idosa. Para cada grupo de 100 mulheres idosas, havia, em
2000, ao redor de 81 homens idosos; em 2050, haverá, provavelmente, apenas
em torno de 76 idosos do sexo masculino. Entre aqueles com 80 ou mais anos
de idade, para cada conjunto de 100 mulheres, o número de homens deverá
cair, entre 2000 e 2050, de 71 para 61. Haveria, pois, em meados do século,
quase duas mulheres para cada homem, entre aqueles mais idosos.
(LIASCH,1991).

53

A população brasileira vive, hoje, em média, de 68,6 anos, 2,5 anos a mais do
que no início da década de 90. Estima-se que em 2020 a população com mais
de 60 anos no País deva chegar a 30 milhões de pessoas (13% do total), e a
esperança de vida, a 70,3 anos. O quadro é um retrato do que acontece com
os países como o Brasil, que está envelhecendo ainda na fase do
desenvolvimento. Já os países desenvolvidos tiveram um período maior, cerca
de cem anos, para se adaptar. A geriatra Andrea Prates, do Centro
Internacional para o Envelhecimento Saudável, prevê que, nas próximas
décadas, três quartos da população idosa do mundo esteja nos países em
desenvolvimento. A importância dos idosos para o País não se resume à sua
crescente participação no total da população. Boa parte dos idosos hoje são
chefes de família e nessas famílias a renda média é superior àquelas chefiadas
por adultos não-idosos. Segundo o Censo 2000, 62,4% dos idosos e 37,6%
das idosas são chefes de família, somando 8,9 milhões de pessoas. Além
disso, 54,5% dos idosos chefes de família vivem com os seus filhos e,
inclusive, os sustentam. (IBGE, Censo 2000).

O Censo 2000 verificou que 62,4% dos idosos eram responsáveis pelos
domicílios brasileiros, observando-se um aumento em relação a 1991, quando
os idosos responsáveis representavam 60,4%. É importante destacar que no
conjunto dos domicílios brasileiros (44.795.101), 8.964.850 tinham idosos como
responsáveis e representavam 20% do contingente total. Em 1991, essa
proporção ficava em torno de 18,4%. A distribuição por sexo revela que, em
2000, 37,6% dos responsáveis idosos eram do sexo feminino, correspondendo
a 3.370.503 de domicílios, enquanto no início da década passada essa
proporção atingia a 31,9%. Destaca-se ainda que a idade média do
responsável idoso, em 2000, estava em torno de 69,4 anos (70,2 anos quando
o responsável era do sexo feminino e 68,9 para o idoso responsável do sexo
masculino).
Entre os domicílios sob a responsabilidade de idosos, os domicílios
unipessoais, isto é, aqueles com apenas um morador, totalizavam, em 2000,
1.603.883 unidades, representando 17,9% do total. Em 1991, a proporção era
de 15,4%. O estudo chama atenção para a elevada proporção de mulheres
idosas que moravam só, em 2000 - cerca de 67%.

Tabela 04 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade, em números absolutos e relativos,
residente em domicílios unipessoais.
Sexo do
responsável

Total
Homem
Mulher

Pessoas de 60 anos ou mais de idade, em números absolutos e
relativos, residente em domicílios unipessoais
Absoluto
Relativo
1991
2000
1991
2000
985 610
1 603 883
100,0
100,0
316 751
531 292
32,1
33,1
668 859
1 072
67,9
66,9
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991 e 2000. Nota: Domicílios particulares
permanentes.

Os idosos em domicílios unipessoais são mais freqüentes quando residentes
nos estados das regiões Sul e Sudeste, do Brasil. Entre os municípios das
capitais, as maiores proporções de pessoas com 60 anos ou mais que
moravam sozinhos estão em Porto Alegre (27,1%), Rio de Janeiro (23%),
Curitiba (21,3%) e São Paulo (20,2%).
Os números mostram, também, outra realidade para grande parte dos idosos
responsáveis pelos domicílios. Em todo o País, 64,7% deles moram com ou
sem cônjuge, mas com filhos e/ou outros parentes na mesma casa. Nos
domicílios onde a idosa é responsável, é mais recorrente a forma de
organização familiar sem o cônjuge (93,3%), porque, nestes casos,
provavelmente, tais domicílios são ocupadas pelas idosas viúvas.
Tabela 05: Pessoas de 60 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios, em
relação ao tipo de arranjo familiar em que encontram-se inseridas,
Brasil – 2000.
Sexo do
responsável

Total
Homem
Mulher

Total de
responsáveis
pelos domicílios

8 964 850
5 594 347
3 370 503

Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade,
responsáveispelo domicílios, em relação ao tipo de
arranjo familiar em que encontram-se inseridas (%)
Casal
Casal com
Morando com
Morando
sem
filhos e/ou
filhos e/ou
sozinho
filhos(1)
outros
outros
(4)
parentes (2)
parentes (3)
17.0
36.0
28.7
17.9
25.9
55.5
8.9
9.5
2.1
3.6
61.5
31.8

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. Nota: Domicílios particulares permanentes.
(1) Responsável idoso morando com cônjuge, sem filhos e/ou enteados e/ou outro
parente.
(2) Responsável idoso morando com cônjuge, com filho e/ou enteado e/ou com outro
parente(pai, mãe, sogro(a), neto(a), bisneto(a), irmão, irmã, outro parente,
agregado(a))
(3) Responsável idoso morando sem cônjuge, com filho e/ou enteado e/ou com outro
parente(pai, mãe, sogro(a), neto(a), bisneto(a), irmão, irmã, outro parente,
agregado(a))
(4) Responsável idoso morando sem cônjuge, sem filhos e/ou enteados e/ou outro
parente.

Os dados do Censo Demográfico 2000 revelaram que 56,8% dos domicílios
com responsáveis idosos apresentavam saneamento adequado, isto é, com
escoadouros ligados à rede geral ou fossa séptica, servidos de água
proveniente da rede geral de abastecimento e com lixo coletado direta ou
indiretamente pelos serviços de limpeza. Esta proporção representou um
aumento de aproximadamente 26% em relação a 1991, mas devem-se
considerar as disparidades regionais encontradas nesse indicador: enquanto
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na região Sudeste cerca de 80% dos domicílios com responsável idoso
possuíam saneamento adequado, esta proporção atingia apenas 24% dos
domicílios na região Norte.
Gráfico 04: Proporção da população residente de 60 anos ou mais de idade, segundo
os municípios das capitais brasileiras, 2000.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000.

Entre as capitais, o Rio de Janeiro e Porto Alegre, se destacam com as
maiores proporções de idosos, representando, respectivamente, 12,8% e
11,8% da população total nesses municípios. Em contrapartida, as capitais do
norte do País, Boa Vista e Palmas apresentaram uma proporção de idosos de
apenas 3,8% e 2,7%. Em termos absolutos, o Censo 2000 contou quase 1
milhão de idosos vivendo na cidade de São Paulo.
O Censo 2000 revela crescimento de 16,1% na alfabetização de idosos. Na
última década, houve um aumento significativo no percentual de idosos
alfabetizados do País. Se em 1991, 55,8% dos idosos declararam saber ler e
escrever pelo menos um bilhete simples, em 2000, esse percentual passou
para 64,8%, o que representa um crescimento de 16,1% no período. Os dados
fazem parte do Perfil dos Idosos Responsáveis pelos Domicílios no Brasil e
mostram que, apesar dos avanços, ainda existem 5,1 milhões de idosos
analfabetos no País.
Em relação ao gênero, os homens continuam sendo, proporcionalmente, mais
alfabetizados do que as mulheres (67,7% contra 62,6%, respectivamente), já
que até os anos 60 tinham mais acesso à escola do que as mulheres.
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No caso dos idosos responsáveis pelo domicílio, os índices também
melhoraram no período de 1991/2000, com aumentos significativos, tanto na
proporção de alfabetizados, como no nível de escolaridade desses idosos.

Gráfico 05: Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade, responsáveis pelo
domicílio, alfabetizadas, por sexo, no Brasil, entre 1991/2000.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1991/2000.

Quanto ao número de anos de estudo dos idosos responsáveis pelo domicílio,
o resultado do Censo 2000 revela, ainda, uma média muito baixa - apenas 3,4
anos (3,5 anos para os homens e 3,1 anos para as mulheres). Na comparação
com 1991, houve aumento nesta média para ambos os sexos, mas o
crescimento relativo na média das mulheres foi maior do que o dos homens:
29,2% e 25,0%, respectivamente. Niterói (8,2), no Rio de Janeiro, e Águas de
São Pedro (7,3), em São Paulo, têm a maior média de anos de estudo dos
idosos no País e Novo Santo Antônio e Barra D´Alcântara, ambos no Piauí,
empataram com a menor média (0,2).
Entre as Unidades da Federação, a média de anos de estudos dos idosos
responsáveis é bastante diferenciada: varia de 6,0 no Distrito Federal a 1,5
anos de estudo no Maranhão. Já nos municípios das capitais, essa média é
muito superior. Em Florianópolis, por exemplo, os idosos responsáveis têm, em
média, 7,2 anos de estudos, enquanto em Rio Branco a média é de 2,7. Um
dado curioso é que nas Unidades da Federação do Nordeste e do Norte, onde
a população rural tem mais expressão, a média de anos de estudo nas capitais
é bastante superior. No estado do Maranhão, a escolaridade média dos idosos
é bastante inferior à média encontrada para a capital, São Luís: 1,5 contra 4,7.
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Gráfico 06: Média de anos de estudo das pessoas de 60 anos ou mais de idade
responsáveis pelo domicílio, segundo as Unidades da Federação, 2000.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000.

Quanto ao analfabetismo funcional, 59,4% dos idosos responsáveis pelo
domicílio tinham, no máximo, 3 anos de estudo, resultado este influenciado
pela alta proporção de responsáveis de 75 anos ou mais de idade analfabetos
ou analfabetos funcionais. Enquanto 53,3% dos idosos no grupo de 60 a 64
anos tinham até 3 anos de estudos, 67,4% daqueles com 75 anos ou mais de
idade foram considerados analfabetos funcionais. Ainda assim, houve
significativa melhora no período intercensitário, provavelmente resultado dos
programas federais de alfabetização de adultos implementados nas últimas
duas décadas.
Entre os estados, o Maranhão lidera com a maior proporção de analfabetos
funcionais (82,7%), enquanto o Rio de Janeiro tem a menor (38,1%). Nos
municípios das capitais verifica-se a mesma tendência das Unidades da
Federação, ou seja, nas áreas geográficas mais desenvolvidas os níveis
educacionais dos idosos são melhores.
Apesar dos avanços, a proporção de idosos com escolaridade mais alta ainda
é pequena. Em 1991, 2,4% dos idosos tinham de 5 a 7 anos de estudo, em
2000, essa proporção passa para 4,2%. Para aqueles que concluíram pelo
menos o ensino médio, a proporção passou de 7,5% para 10,5%, um aumento
de 40%.
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Gráfico 07: Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade responsáveis pelos
domicílios, por classes de estudo, no Brasil, 1991/2000.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1991/2000.

De 1991 a 2000, rendimento dos idosos cresce 63% e passa de R$403,00 para
R$657,00. Embora os dois últimos Censos tenham revelado que a renda média
do idoso ainda é menor do que a da população de 10 anos ou mais de idade,
seu crescimento foi maior, atingindo 63% entre 1991 e 2000 contra 42% da
população de 10 anos ou mais. Essa tendência repete-se na desagregação por
áreas urbanas e rurais, com destaque para essas últimas que apresentaram
um crescimento no rendimento médio dos idosos de quase 77%. De 1991 para
2000, o rendimento médio do idoso responsável pelo domicílio passou de
R$403,00 para R$657,00, sendo que no corte por gênero, os homens ganham,
em média, mais do que as mulheres: R$752,00 contra R$500,00.
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Tabela 06 - Rendimento médio mensal das pessoas com 60 anos ou mais de idade
responsáveis pelo domicílio, com rendimento e respectivo crescimento relativo,
segundo as Grandes Regiões - 1991-2000.
Brasil e
grandes
regiões:

Total
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
CentroOeste

Rendimento médio mensal das pessoas Crescimento
com 60 anos ou mais de idade relativo
responsáveis
pelo
domicílio,
com
rendimento (em Reais)
1991
2000
Total
403.00
300.00
224.00
536.0
382.00
440.00

Urbana
477.00
364.00
298.00
576.0
438.00
477.00

Rural
168.00
197.00
115.00
224.0
221.00
279.00

Total
657.00
438.00
386.00
835.0
661.00
754.00

Urbana
739.00
502.00
474.00
879.0
730.00
789.00

Rural
297.00
280.00
198.00
398.0
399.00
546.00

Total
63.00
46.00
72.3
55.8
73.0
71.4

Urbana

54.00
37.9
59.1
52.6
66.7
65.4

Rural
76.00
42.1
72.2
77.7
80.5
95.7

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991 e 2000.
Nota: Domicílio particulares permanentes
(1) Valores deflacionados pelo INPC com base em julho de 2000.

Essa diferença no crescimento de rendimentos entre as áreas urbanas e rurais
reflete a desigualdade na distribuição dos rendimentos. Segundo os resultados
do Censo 2000, a renda dos idosos na área rural representa cerca de 40% da
urbana, proporção similar a encontrada em 1991. Os dados revelam que não
houve melhora significativa na última década. Observa-se que, entre as
Unidades da Federação, há uma grande diversidade socioeconômica no País.
Em geral, os estados cujas áreas rurais são mais desenvolvidas, como os do
Sul, de São Paulo e da fronteira agrícola dos cerrados (região Centro-Oeste e
Rondônia), têm rendimentos médio urbano e rural para os idosos bastante
próximos. Por outro lado, o rendimento na área rural nos estados das regiões
Norte e Nordeste representa, em média, menos que a metade do urbano. Esse
resultado é influenciado pelos altos índices de pobreza na área rural
encontrados nesses estados.
Entre os estados, o Distrito Federal e o Rio de Janeiro têm os maiores
rendimentos médios para os idosos (R$1.796,00 e R$1.018,00,
respectivamente), seguidos pelos demais estados da região Sudeste e Sul. Já
os estados do Nordeste têm os menores rendimentos, com destaque para o
Maranhão, onde os idosos recebem, em média, R$287,00. No Rio de Janeiro,
Niterói é o primeiro em rendimento (R$1.785,00) e Carapebus (R$278,00), o
último.
Nos municípios das capitais, os idosos de Rio Branco têm o menor rendimento
médio (R$572,00), o que corresponde a, aproximadamente, um terço dos
rendimentos médios de Brasília (R$1.796,00) e Florianópolis (R$1.790,00).
Mesmo com a melhora no rendimento dos idosos responsáveis pelo domicílio,
existem disparidades entre os 5.507 municípios brasileiros pesquisados pelo
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Censo 2000: enquanto Água Limpa (R$3.305,00), em Goiás, e Campos de
Júlio (R$3.058,00), no Mato Grosso, têm os maiores rendimentos médios,
Serrano do Maranhão (R$135,00) e Cantanhede (R$139,00), ambos no
Maranhão, têm os menores.
Ainda sobre o rendimento na área rural, a diferença mais significativa é da
região Norte, onde o rendimento médio do idoso nas áreas rurais do Amazonas
corresponde a aproximadamente 54% do mesmo rendimento de Rondônia. Em
seguida, temos a região Sudeste, com os idosos residentes no meio rural de
Minas Gerais recebendo, em média, 63,7% do rendimento dos idosos das
áreas rurais de São Paulo. Já as regiões Sul e Nordeste apresentam maior
homogeneidade entre as Unidades da Federação.
Entre as regiões, também há desigualdade. O menor rendimento médio dos
responsáveis idosos em áreas rurais é do Nordeste (R$198,00), equivalente a
apenas 36,3% do mesmo rendimento no Centro-Oeste (R$546,00) ou a 49,7%
do rendimento na área rural das regiões Sul e Sudeste.
Em geral, o estudo da distribuição dos rendimentos entre os idosos
responsáveis pelos domicílios indica uma pequena melhora no período
analisado: enquanto em 1991, mais da metade dos idosos responsáveis do
País (52,1%) recebia até um salário mínimo, em 2000 esta proporção cai para
44,5%. O Censo 2000 também revelou um considerável aumento da população
idosa que recebia em média mais de cinco salários.
Analisando-se cada área isoladamente, observa-se que, se em 1991, 45,8%
dos idosos responsáveis que viviam na área urbana recebiam até um salário
mínimo, em 2000 esta proporção passa para 39,8%. No mesmo período, a
proporção de idosos recebendo mais de cinco salários aumentou 7 pontos
percentuais. Já na área rural, a proporção de idosos responsáveis que
recebiam até 1 salário mínimo passou de 72,3% em 1991 para 65,0% em 2000.
Embora a renda proveniente do trabalho seja, em geral, responsável pela maior
parte da renda familiar, em relação aos idosos, o mesmo não acontece. No
caso dos idosos homens, os dados da PNAD mostram que, em 1999, os
rendimentos de aposentadoria representavam o principal componente da renda
(54,1%), enquanto o rendimento do trabalho respondia por apenas 36%. Já
para as idosas, quase 80% da renda era formada pelos rendimentos de pensão
e aposentadoria.

3.4 O idoso e suas características

Quando estudamos o idoso, como ele é, seus anseios, suas qualidades,
entendemos seus pontos positivos. Segundo pesquisadores, a dificuldade para
precisar o início da Terceira Idade não impede o reconhecimento de suas
características mais marcantes, entre as quais:
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•

É o momento de melhor avaliação crítica da vida, em virtude das
experiências acumuladas;

•

A pessoa torna-se mais detalhista, paciente e adquire maior
capacidade de julgamento;

•

Acentua-se a capacidade de distinção entre o banal e o
fundamental;

•

O envolvimento com negócios cede lugar a responsabilidade no
contexto familiar e comunitário, tornando-se mais efetiva a
participação política e de cidadania;

•

A velocidade é substituída pela acuidade; a capacidade de
recordação aumenta, a diminuição da capacidade de novas
conexões intelectuais é substituída pela experiência.

3.5 O idoso em São Paulo
A grande maioria da população idosa na cidade de São Paulo é composta por
mulheres, com baixa escolaridade, além de parcos recursos financeiros,
aposentadas, que na maioria das vezes, são provenientes da área rural. Quase
toda essa população já é dependente de remédios. Esse é o retrato do idoso
paulistano, com idade média baixa, de 68 anos, como os cubanos, de acordo
com pesquisa realizada pela Faculdade de Saúde Pública. A ¨velhice é
feminina¨, como definiu a coordenadora Maria Lúcia Lebrão 18. Muitos idosos
são analfabetos ou com conhecimentos rudimentares, com pouco ou nenhum
acesso à saúde, vacinação. Um em cada cinco idosos não sabe ler e escrever,
com 60% têm no máximo até 07 anos de estudo, com 63% que viveram no
campo pelo menos 05 anos. Este estudo foi realizado junto à Organização
Panamericana de Saúde (Opas), estabeleceu este como perfil dos idosos na
América Latina e Caribe. Além de São Paulo, sete países participaram do
levantamento: México, Barbados, Chile, Uruguai, Argentina, Cuba e Costa
Rica. Anteriormente, somente encontrávamos pesquisas sobre idosos norte
americanos e europeus.
As mulheres são a maioria, com 58% dos cerca de um milhão, com 100
homens para 142 mulheres. Quando são considerados idosos com 75 anos e
mais, essa proporção aumenta para 179 mulheres para 100 homens. Essa
pesquisa, tinha como meta conhecer esse público, para ser usada em políticas
públicas para atender da melhor maneira, o idoso, ou, melhor, a idosa. Maria
Lúcia questiona: ¨quem irá cuidar desses idosos?¨ As mulheres que antes
forneciam assistência aos seus idosos, dentro das próprias famílias, cada vez
mais estão ingressando progressivamente no mercado de trabalho, daí a
18

Maria Lúcia Lebrão, coordenadora da pesquisa realizada pela Faculdade de Saúde Pública- USP.
Fonte: Jornal da Tarde, em 01 de Julho de 2003.
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necessidade de serem criados, pelo menos, mais centros de convivência para
idosos passarem o dia. Encontram-se 70% dos idosos que passam ou parte do
dia, ou todo o dia, sozinhos, não recebem ajuda de ninguém em suas
atividades diárias por mais que precisem, além disso, 13% vivem
completamente sozinhos. Essa pesquisa teve como propósito conhecer o
púbico idoso para que novas estruturas sejam implantadas. Entre tantas
desvantagens, nesta pesquisa, há um dado surpreendente, quando
encontramos 27% dos idosos paulistanos praticando algum tipo de
solidariedade, desenvolvendo alguma atividade voluntária.
Como são os idosos na cidade de São Paulo19:




















19

A população de São Paulo com 60 anos ou mais é de 9,3%.
A idade média é de 68 anos.
Hoje, 13% dos idosos vivem sozinhos. Há 05 anos, eram 6%.
70% dos idosos não recebem ajuda nenhuma, mesmo qpresentando
dificuldades para fazer tarefas diárias.
21% dos idosos são analfabetos.
De cada 10 idosos, 08 não trabalham mais.
51,9% são aposentados.
O salário dos idosos variam de 01 a 05 salários mínimos.
35% dos idosos começaram a trabalhar antes dos 12 anos.
75,7% dos idosos que hoje moram na cidade de S.P. tiveram
predominantemente trabalhos braçais, físicos.
Somente 40% possuem algum plano de saúde particular.
55% consideram sua saúde má ou regular.
86,7% necessitam tomar algum tipo de remédio.
71,7% compram medicamentos com o próprio dinheiro.
17% têm dificuldades motoras para vestirem-se.
Sendo que 51% dos idosos pesquisados, mal conseguem agachar-se.
Somente 17% podem praticar algum esporte, a caminhada, com
dificuldades.
Até os 15 anos, 63% dos entrevistados viveram no campo por cinco
anos ou até mais.
Dos idosos pesquisados, 58,6% são mulheres, sendo que para cada 100
homens idosos, encontramos 142 mulheres.

Fonte: Pesquisa realizada com 2.143 pessoas com 60 anos ou mais, que viviam na capital paulista em
2000. Elaborada pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em parceria com a
Organização Panamericana de Saúde (Opas) e apoio da Fapesp.
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Mapas 01 e 02- Mapas da evolução da Área Construída Residencial, nos Distritos do
Município de São Paulo, de 1991 até 2004.
Fonte: Prefeitura de São Paulo (2008)
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Mapas 03 e 04- Mapas dos lançamentos imobiliários no mercado formal de habitação , nos
Distritos do Município de São Paulo, de 1992 até 2006.

Fonte: Prefeitura de São Paulo (2008)
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Mapas 05 e 06- Mapas da produção habitacional de interesse social – Unidades Habitacionais
em conjuntos Cohab e CDHU, nos Distritos do Município de São Paulo, em 2006.

Fonte: Prefeitura de São Paulo (2008)
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Mapas 07 e 08- Mapas dos lançamentos imobiliários no mercado formal de habitação,
por períodos, nos Distritos do Município de São Paulo, de 1992 até 2006.
Fonte: Cadastro Embraesp, 1992/2006. Nota: Os lançamentos de 2006 foram
totalizados apenas para o período de janeiro a agosto.
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3.6 O conceito de habitação para o idoso
Nas gerações que nos antecederam, a atividade agrícola predominava,
praticamente não existindo a aposentadoria. As pessoas trabalhavam em
conjunto com a família até o esgotamento de suas condições físicas. Em
muitos casos, a mesma residência era compartilhada por três gerações.
Quando uma pessoa ficava incapacitada, tinha toda a família ao seu redor e
havia sempre alguém por perto para propiciar-lhe os cuidados necessários.
Essa situação mudou com a Revolução Industrial 20. O trabalho das fábricas nos
grandes centros atraiu o trabalhador do campo em grande proporção. O núcleo
básico das famílias de três gerações (avós - pais - filhos) passou a duas
gerações. Os trabalhadores mais velhos começam a se aposentar, por não
poderem mais competir com a força de trabalho mais jovem. O idoso, ao ter a
percepção de todos estes fatos naturais; de que sua presença com filhos e
netos não lhe permite desfrutar dos mínimos padrões conquistados, mantém o
desejo de ser livre e de possuir seu espaço, na sua individualidade. Aqueles,
os quais possuem condições financeiras dignas de uma vida de trabalho,
conseguem ter sua casa própria e/ou ainda, viver em flats21 e hotéis22. Porém,
aqueles que não tiveram estas oportunidades acabam sempre sendo
encaminhados às casas de repouso ou asilos subsidiados pelo governo,
entidades filantrópicas 23 ou empreendimentos particulares.
Com o crescente número de indivíduos, homens e mulheres, com mais de 60
anos, considerados idosos através da determinação da OMS 24, a crise
habitacional para atender à esse público específico, estabeleceu-se, tanto no
Brasil como em outros locais. As instituições que abrigam as pessoas mais
velhas foram chamadas de asilos. Este modelo apareceu na Europa no século
XVI destinado a albergar loucos, vagabundos, foras da lei e idosos.
Considerando os estereótipos negativos associados à pobreza, abandono ou
rejeição familiar, uma forma utilizada para suavizar esses termos, tanto em
instituições publicas como privadas, é a de substituí-los por outros como Lar
dos Idosos, Jardim ou Casa de Repouso, Clínica Geriátrica, Residência, Casa
da Vovó, entre outras.
Certamente o papel da arquitetura, do arquiteto, como participante de uma
desejável equipe multidisciplinar para o estudo de propostas que venham a
atender às novas premissas na abordagem da questão da saúde ligada à
20

Revolução Industrial: movimento que ocorreu em 1845, por Engelf, um dos fundadores do socialismo
científico, para designar o conjunto de transformações técnicas e econômicas que caracterizam a
substituição de energia física e pela energia mecânica.
21
Flats: palavra inglesa que define o serviço de um hotel e que em suas instalações de seus dormitórios,
possuam pequenas cozinhas, onde as pessoas não só pernoitam uma noite, mas passam um mês ou
mais.
22
Hotéis: Lugar onde são alugados quartos e apartamentos com mobília, podendo servir ou não
refeições.
23
Entidades filantrópicas: relativo a filantropia, amor à humanidade, entidades que trabalham pelo bem
estar de outros, sem fins lucrativos.
24
OMS: Organização Mundial de Saúde.
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habitação. Cabe ao profissional de arquitetura empreender esforços, com os
demais profissionais da área, para encontrar respostas aos desafios que se
apresentam, especialmente no que diz respeito ao planejamento e à aplicação
de novas tecnologias que atendam à implantação e construção de ambientes
para o exercício de atividades, tanto de assistência à saúde, prevenção e
promoção da saúde, flexibilizando projetos e sistemas construtivos,
especialmente, tendo como princípios a humanização desses espaços e a sua
inserção no ambiente.
Sandra Perito, doutora na aplicação do conceito de Design Universal 25pela
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e
diretora-presidente do Instituto Brasil Acessível comenta que o início dessa
consciência seja pelo governo, como empresários e até a população geral, foi
somente iniciado.
Hoje, é cada vez maior a vontade em se encontrar projetos arquitetônicos onde
haja igualdade, acessibilidade, a independência do idoso, adaptabilidade e
segurança. O conceito de Design Universal é muito pouco conhecido por todo
país, porque, principalmente, os projetistas, poucos conhecem esse conceito.
(CARLI, 2004).
No século 1 a.C., o arquiteto romano Marcus Vitruvius Pollio , conhecido como
Vitrúvio , escreveu um tratado completo de arquitetura em dez livros, chamado
¨De Architectura¨ , onde estudou as proporções do corpo e suas implicações
métricas. Euclides , matemático grego do século 3 a.C., fundador da Escola de
Alexandria, já denominava de ― razão média e extrema ― a divisão de um
segmento em duas partes, seguindo uma proporção definida e que no século
XIX passou a chamar-se Seção Áurea, que hoje está presente em qualquer
estudo sobre tamanho e dimensão relacionados ao corpo humano. (BARROS,
1999).
No renascimento, Leonardo da Vinci, concebeu seu famoso desenho da figura
humana, baseada no homem de Vitrúvio26, e em estudos matemáticos
envolvendo a Seção Áurea, imaginando o homem em harmonia com o
universo. Em 1946, o arquiteto suíço-francês Le Corbusier (1887-1965), criou
um modelo de padrões de dimensões harmônicas à escala humana, aplicáveis
a Arquitetura e ao Desenho Industrial, denominado pelo autor de Modulor, o
qual fazia a aproximação entre o sistema métrico empregado na França e
Alemanha e o sistema inglês, de polegadas, usado na Inglaterra e Estados
Unidos. Assim, o Modulor passou a determinar alturas e larguras para o
desempenho de várias atividades domésticas e de trabalho, sendo largamente
adotado por arquitetos e desenhistas industriais pelo mundo afora. (BARROS,
1999).

25

Design Universal: as mesmas medidas estabelecidas para todo o mundo.
Vitrúvio: Marcus Vitrúvio Pollio, arquiteto, engenheiro, agrimensor e pesquisador romano, com muito
conhecimento de hidráulica.
26
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A paz, a segurança política e pessoal, o conforto térmico, a necessidade de um
abrigo são alguns dos itens imprescindíveis em um projeto. Muito antes que a
medicina, a arquitetura foi a primeira arte a ocupar-se da criação de um espaço
para o indivíduo obter determinados cuidados e ainda protegê-lo como um
abrigo. A idéia de que o doente necessita de cuidados e a proteção de um
refúgio, é anterior à possibilidade de lhe dispensar tratamento médico. E, todas
as cidades, em todas as épocas, mobilizaram-se para prover esta necessidade.
Templos, mosteiros e conventos foram as primeiras instituições a recolher
doentes e providenciar-lhes atenções especiais. (ANTUNES, 1989).
O espaço físico habitado costuma relacionar todas as coisas e pessoas,
podendo incentivar, deprimir, cuidar ou colocar em risco o ser humano que o
utiliza. Assim, na medida em que diminui a capacidade individual das pessoas
ao aproximar-se da velhice, num processo gradual que acaba por ajustar o
indivíduo às inconveniências, a pessoa acaba assumindo que ela é o problema,
numa inversão completa dos valores. Na verdade, o espaço que ela habita é
que tem problemas, não serve mais às suas necessidades. A casa ser segura
para seus moradores é um novo conceito de moradia que visa oferecer aos
idosos, parcela cada vez maior e mais atuante da sociedade, uma ambientação
mais adequada, segura e confortável que lhes dê mais independência: uma
vida caseira de qualidade e dignidade. (BARROS, 1999).

3.7 A carência de habitações em São Paulo
No Brasil, a evolução urbana, desde o período colonial, tem sido objeto de
numerosos estudos e publicações. Em nosso país, esse processo de formação
das cidades iniciou-se como necessidade de estabelecer núcleos de
colonização estáveis e de defesa militar para, posteriormente e com o advento
já tardio da era industrial, passar a refletir o desenvolvimento econômico
conseqüente. Isso foi particularmente significante no caso do Estado de São
Paulo, cuja Capital, após as primeiras décadas deste século, teve seu intenso
crescimento como tradução desse desenvolvimento da economia local (REIS
FILHO, 1968; SINGER, 1968; RIGHI, 1983).
Assim, de maneira geral, a condição de país, basicamente urbano, foi atingida
pelo Brasil, no curto espaço de tempo correspondente ao período de 1940 a
1970. Antes dessa época, o país ainda era essencialmente rural, uma vez que,
em 1940, viviam no campo 69,0% de sua população. Na década dos anos 60,
a evolução do caráter eminentemente urbano de São Paulo corre
paralelamente ao decréscimo do contingente rural, evidenciando o progredir da
urbanização da população regional. Nesse período, o surto industrial da cidade
de São Paulo cresce intensamente, alicerçado em infra-estruturas originadas
de décadas anteriores, quando da expansão da economia cafeeira (RONCA,
1983). Chega-se assim ao final dos anos 80 com essa cidade transformada em
metrópole, na qual as conseqüências para a qualidade de vida de seus
habitantes resultam dessa evolução sem qualquer planejamento prévio e
adequado, ao menos na proporção que seria de se desejar.
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Em publicação recente, a Prefeitura de São Paulo divulgou informações
visando possível adequamento futuro da vida nessa cidade. Podem ser ali
encontrados os principais dados referentes ao perfil demográfico, à distribuição
de renda, ao uso do espaço e outros aspectos que, no dizer desse documento,
transformaram São Paulo na "cidade do subdesenvolvimento industrializado".
Grande parte dos dados apresentados a seguir, tem essa origem. (ROLNIK,
1990)
A região correspondente à chamada Grande São Paulo, conta atualmente com
população da ordem de 17,4 milhões de habitantes, com crescimento
vegetativo influenciado pelo aumento da esperança de vida ao nascer e
conseqüente envelhecimento populacional. Tal crescimento não é uniforme,
mas sim destaca-se em determinadas áreas ("anéis") e na década dos anos 80
verificou-se certo equilíbrio entre o decenal vegetativo (16,33%) e o relativo ao
migratório (17,16%) no mesmo período. Contudo, esse rápido crescimento,
levando à expansão da área urbana, não se fez acompanhar, na mesma
medida, por adequada ampliação de infra-estrutura básica, como saneamento
e transporte. Em decorrência, verificou-se progressiva deterioração da
qualidade de vida, cuja direção assumiu aspecto centrípeto, isto é, caminhando
da periferia para a zona central. É verdade que, a partir dos anos 70, pôde-se
observar expansão apreciável do abastecimento de água, da assistência
médica e da cobertura vacinal relativa a determinadas infecções. Isso resultou
no aumento da esperança de vida, com a mortalidade infantil descendo para
estimativa de 35,1%c por ocasião do fim da década de 80. Contudo, nesse
mesmo período observou-se a ocorrência de aumentos localizados desse
coeficiente, em relação a certos bairros, e atribuídos a doenças pulmonares em
menores de um ano de vida, sugerindo piora das condições habitacionais. Esse
fenômeno foi associado à proliferação de cortiços, ou seja, ocupação de
edifícios residenciais deteriorados "a posteriori". (ROLNIK, 1990)
Na verdade, o que aconteceu, foi a redução dos níveis de renda familiar,
atingindo também as camadas de padrão médio. Em decorrência desse
achatamento nos níveis de remuneração, os vários extratos se aproximaram
em várias regiões da cidade. Em outras palavras, muitos pobres abandonaram
suas moradias na periferia e passaram a ocupar cortiços no centro da cidade.
Por sua vez, os remediados tiveram de se deslocar de suas residências
centrais, e passar a morar em zonas mais periféricas. A esse fenômeno,
denomina de "diminuição perversa da segregação sócio-espacial". Como
resultado final, deu-se a pauperização, atingindo a maioria dos habitantes de
São Paulo. Há que se considerar que a pobreza não se limita à insuficiência da
renda, mas sim constitui condição ou síndrome que se relaciona a vários tipos
de carência. Entre estes, estão aqueles que se referem à participação do poder
público no assim chamado salário indireto, isto é, a educação, a saúde, a
previdência social e outras. Tanto sob o ponto de vista qualitativo como
quantitativo, a precariedade tem caracterizado esses serviços, permitindo a
existência de processo espoliativo em evolução. Como resultado, em fins da
década de 80, os favelados já constituem cerca de 8,0% da população da
cidade, enquanto 28,0% mora em cortiço e parte reside em casas precárias da
periferia. Acrescentando-se os que ocupam imóveis irregulares, ou seja, em
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desacordo com o código de obras ou a lei de zoneamento, chega-se à cifra de
65,0% como sendo a da população de São Paulo que mora ilegalmente e pode
também submeter-se a uma das supracitadas formas espoliativas de moradia.
(ROLNIK, 1990).

3.8 O idoso e as casas de saúde
Tanto no setor da habitação como na saúde, as crises são muito conhecidas
por todos. Na área da saúde, falta dinheiro, tanto no setor público, como no
particular. Faltam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas,
farmacêuticos e todos os demais profissionais relacionados a esse setor. Na
área da habitação, a crise não é menor.
Há uma grande carência de habitações destinadas aos cuidados da saúde, das
mais variadas dimensões, para todas as camadas da população,
principalmente, as mais carentes. De acordo com Wayne Ruga27, a nova
tendência iniciou-se há cerca de cinco mil anos. Os primeiros locais destinados
aos cuidados da saúde conhecidos datam da Antiguidade, com construções
que podemos relatar na Grécia e em Roma, com a criação de termas e
templos, onde não se dispunha de tecnologia médica sofisticada. Nessa época,
entretanto, as populações buscavam a cura por meio da purificação e do bemestar, aliando a procura pelo tratamento das enfermidades do corpo com o
enaltecimento do espírito e da alma. Por volta de 70 d.C28, sob a administração
de Vespasiano29, foram construídas as termas de Badenweiler, na Floresta
Negra, Baden Wurtemberg, na Alemanha. Esta estação termal continua ativa,
até hoje. Essas termas, templos e espaços para a meditação e a prece,
geralmente, eram implantadas junto aos espaços de acolhimento de peregrinos
e doentes. (MIQUELIN, 1992)
A história do edifício hospitalar está vinculada diretamente ao surgimento do
conceito do hospital terapêutico (quando a doença passa a ser reconhecida
como patológica), criado em meados do século XVIII e o surgimento no século
XX do hospital tecnológico. No final do século XVIII, na Franca, a questão
hospitalar é colocada em evidência, pelo debate criado quando da
reconstrução do Hôtel-Dieu, o mais antigo hospital parisiense, parcialmente
destruído em um incêndio em 1772. (FOUCAULT, 1979)

27

Wayne Ruga, arquiteto fundador do Center for Health Design, em Martinez, na Califórnia,
nos Estados Unidos.
28

70 d.C.: 70 anos depois no nascimento de Cristo.
Vespasiano: Tito Flávio Vespasiano, importante imperador romano, após Nero, que desenvolveu um
vasto programa de obras públicas, como a restauração do Capitólio e início da construção do Coliseu.
29
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Da Antiguidade à Idade Média, a assistência aos enfermos era oferecida por
sacerdotes das ordens religiosas ou por leigos que praticavam uma medicina
popular. Nessa época, as pessoas juntavam-se para assistir a uma extração
dentária ou da amputação de algum membro gangrenado. As Cruzadas 30, com
os grandes deslocamentos de pessoas, acabaram por provocar a criação de
locais tanto para tratamentos, assim como para descanso. O quarto Concílio de
Cartagena 31ordenou que hospitais fossem edificados ao lado das igrejas. A
feição religiosa das organizações hospitalares cresceu nos séculos XII e XIII.
Os frades aprendiam a arte de curar e a exerciam primeiro na casa e depois
fora dos conventos. A medicina tomou, portanto, o caráter monástico. Os
concílios começaram a se preocupar com essa atuação corporal que
prejudicava a espiritual. O Concílio de Clemont, em 1130 proibiram aos
monges e canônicos regulares o exercício da medicina. Aliais, nesse momento
há a necessidade de definir-se que os idosos faziam parte desses enfermos,
desde que a família não pudesse cuidar e o idoso fosse cometido por alguma
doença neurológica, ele seria considerado como um louco, demente e não
somente senil. O idoso era tratado como um paciente completamente
dependente, que precisaria ser isolado, exilado, em dependências que
popularmente seriam conhecidas como manicômios, hospícios; e, mais tarde e
até hoje, por asilos.(CAMPOS, 1952).
Na América Latina, a primeira edificação construída voltada para a saúde foi
idealizada por Cortez, no México, e, na América do Sul, apenas o Peru
precedeu o Brasil, construindo em 1538, um hospital em Lima. O Brasil foi o
segundo país da América do Sul a construir, em 1543, uma edificação
destinada exclusivamente aos cuidados de doentes, o Hospital da Santa Cruz
da Misericórdia de Santos, criado por Braz Cubas. As ¨misericórdias¨,mesmo
antes de serem construídas no Brasil, já existiam em Portugal e em suas
colônias. (CAMPOS, 1952).
Porém, o idoso, em todos esses locais, quando necessário, sempre foi tratado
ou como um indivíduo enfermo, quando este apresentava algum tipo de doença
física; ou como um louco, demente, que precisaria ficar isolado, exilado, longe
de todos, quando este apresentava algum tipo de enfermidade física, também,
porém de ordem senil, neurológica. Aqui no Brasil, a Casa de Saúde Dr. Eiras,
é o único estabelecimento hospitalar privado, que começa do tempo do Brasil
Império e a sua história acompanha a história da saúde no Rio de Janeiro e do
Brasil até os dias atuais. Sua localização no bairro de Botafogo no início da
30

Cruzadas: expedição militar que, na Idade Média, se fazia contra hereges ou infiéis. A primeira
cruzada aconteceu à Terra Santa ocorreu no ano 1096. Foram oito as cruzadas, expedições militares
organizadas nos séculos XI ao XIII, pelas nações européias, com o fim principal de libertar a Terra Santa
do domínios dos infiéis.
31
Concílio de Cartagena: assembléia de prelados, (título honorífico de altas autoridades eclesiásticas),
católicos em que se tratam assuntos disciplinares, que ocorreu em Cartagena, na Colômbia.
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segunda metade do século XIX, concentrava uma significativa parte da elite da
sociedade do Rio de Janeiro, representada pelos nobres e grandes
comerciantes da cidade, que passaram a habitar o bairro e seus arredores, em
suntuosos palacetes, tornando-o um local aristocrático. A localização era
excelente, com fácil acesso ao centro comercial da cidade, tanto por terra como
pelo mar, pois nessa época um ancoradouro na Praia de Botafogo, mantinha
uma linha de barcos a vapor ligando a enseada ao Largo do Paço (atual Praça
XV), à Prainha (atrás da Central do Brasil) e ao Saco do Alferes (imediações do
Cajú). Estabelecida nas bases do Morro Mundo Novo, a topografia da época
permitia que nos anúncios publicados nos jornais, almanaques e revistas,
fossem oferecidos quartos com vistas para o mar e a ventilação com o ar
marinho, o que fazia das suas instalações um chamariz para os pacientes do
aristocrático bairro e arredores. O Dr. Peixoto manteve intacto o seu prestígio
junto a sua vasta clientela, principalmente entre a colônia francesa, o que lhe
possibilitou transferir da antiga casa de saúde para a nova o título de Hospital
de La Marine Imperial Française; também fez contratos com firmas comerciais
e instituições beneficentes, que contribuíam com uma certa quantia
mensalmente para que seus funcionários tivessem atendimento médicohospitalar; uma visão antecipada dos futuros Planos de Saúde. Nas novas
instalações foi construído um anexo, denominado Estabelecimento
Hidroterápico, equipado com as mais modernas aparelhagens para a época;
este tratamento foi mais uma iniciativa em um ramo da medicina praticada pelo
progressista Dr. Peixoto. O sucesso foi tão grande entre os médicos e clientes,
que logo atingiram os altos escalões da Corte, assim como também membros
da família Imperial, a proximidade da casa de saúde do Palácio Isabel, hoje
Palácio da Guanabara, fez com que a Princesa Isabel e seu marido o Conde
d’Eu. se tornassem seus freqüentadores. Os anúncios nos jornais de 1855 a
1864, referiam-se a Casa de Saúde Dr. Peixoto com o subtítulo de
Estabelecimento Hidroterápico e abaixo o honroso título de Hospital de La
Marine Imperial Française, assim como também, desde 1860 mencionava o
seu consultório à Rua da Assembléia n o36. Uma numerosa clientela formada
com os convênios e a elite da época, fez fincar as raízes vitoriosas desse
estabelecimento hospitalar que perdura até os dias atuais, já com o novo nome
de Casa de Saúde Dr. Eiras. Em meados de 1864, gravemente doente do
coração, o Dr. Peixoto passou a direção da Casa de Saúde para o Dr. Pedro
Autran da Matta e Albuquerque Filho, retirando-se para a Fazenda Travessão,
no Município de Paraíba do Sul, onde veio a falecer no dia 21.06.1864. Em fins
de 1865, a Casa de Saúde foi comprada aos herdeiros do Dr. Peixoto, pelo Dr.
Manoel Joaquim Fernandes Eiras, que trocou o nome da casa, e que se
mantêm até hoje. (SHEPHARD, 1991)
A Casa de Saúde Nossa Senhora da Ajuda situada na rua da Ajuda era uma
das mais antigas e movimentadas do centro da cidade do Rio de Janeiro,
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iniciava na rua São José, em frente a Igreja de Nossa Senhora do Parto, e
terminava na Travessa do Maia, no Boqueirão de Passeio ( hoje a praça do
Obelisco na Cinelândia ); esta rua foi quase toda demolida com as obras de
construção da Avenida Central ( atual Avenida Rio Branco ), entre 1903 e 1910.
No número 68 desta rua, na esquina do Beco do Propósito, existia uma velha
hospedaria em um prédio de dois andares, e nesse local que em 1863, o Dr.
Manoel Joaquim Fernandes Eiras, após reformas no prédio fundou o seu
primeiro estabelecimento hospitalar, com o nome de Casa de Saúde Nossa
Senhora da Ajuda, que tinha como anexo o no66, onde funcionava uma
maternidade. Ao dotar a Casa de Saúde de um corpo clínico ilustre, esperava o
Dr. Eiras ter um sucesso rápido e vantajoso, mas não foi o que aconteceu, pois
os famosos médicos foram se desligando da Casa para fundarem os seus
próprios estabelecimentos hospitalares. Hoje são atendidos na Casa de Saúde,
apenas doentes com problemas psiquiátricos e afins. O estabelecimento
recebe doentes particulares, de convênios particulares e do Sistema Único de
Saúde (SUS). O método de trabalho é multidisciplinar e deles participam
médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, etc.
(SHEPHARD, 1991)

Para melhor atender aos padrões da psiquiatria moderna, a Casa de Saúde
setorizou os seus serviços, a saber:





Atendimento Psiquiátrico
Atendimento a Dependentes Químicos
Atendimento à Geronto-Psiquiatria
Hospital Dia

O Centro Gerontológico Mercedes Miranda (CGMM), foi inaugurado em 27 de
março de 1998, e tem como finalidade prestar assistência geronto-psiquiátrica
32
aos idosos dependentes, portadores de demência e Doenças de Alzheimer,
através de um visão mais moderna e procura oferecer a estes pacientes um
atendimento mais especializado.Tais doenças precisam de cuidados especiais,
técnicos treinados, informações específicas às famílias e aos cuidadores33 e a
preocupação com a especialização se prende ao fato do crescimento da
população de idosos e em consequência das doenças degenerativas que a
acompanha, procurando melhorar a qualidade de vida do paciente. O serviço
prestado apresenta três modalidades de assistência aos idosos:
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Ambulatório: A equipe multidisciplinar, composta de especialistas, fica
disponível para atendimento individualizado a pacientes, familiares ou
cuidadores.

Gerontologia: área da medicina que estudo o idoso. Ciência que trata das doenças dos idosos.
Cuidadores: indivíduos que, mesmo sem uma formação formal, cuidam, tomam conta de idosos. Não
substituem os enfermeiros.
33
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Centro-Dia: Um espaço terapêutico e ocupacional, onde a equipe orienta
ao familiar que cuida e ao cuidador profissional a melhor maneira de
acompanhar as atividades diárias do paciente, afim de reduzir o seu
nível de dependência e/ou diminuir a rápida progressão da doença.
Internação: Em caso de ser necessária a internação do paciente por
curta ou longa permanência, a Casa oferece no local, suites e quartos
individuais ou compartilhados. A equipe procura trabalhar em conjunto
com o médico assistente de cada paciente, com o objetivo do retorno ao
lar e a readaptação da família.
Curso para cuidadores de idosos dependentes.
Trabalho em parceria com a APAZ 34 - Associação dos parentes e
amigos das pessoas com Alzheimer e outras demências e idosos
dependentes.

No Estado de São Paulo e em particular no município de São Paulo existem
inúmeras, cujo número real é desconhecido, Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs) que atendem as pessoas idosas que a elas
recorrem por diversos motivos. Se temos dificuldade em saber o número total
dessas ILPIs, maiores dificuldades existem quanto ao conhecimento da sua
forma de funcionamento e como elas se utilizam dos serviços de saúde.
Em setembro de 2005 foi publicada a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC
283 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que definiu normas
de funcionamento para essas ILPIs, de caráter residencial. Igualmente é
desconhecida a aplicabilidade desta resolução, a qual prevê infrações para o
não cumprimento das determinações e um prazo de vinte e quatro meses, a
contar de sua publicação, para as instituições existentes se adequarem aos
requisitos.

3.9 O idoso e outros tipos de moradia
Em 1920, já existia na cidade de São Paulo uma entidade denominada
Liga das Mães Católicas, que tinha como propósito promover os princípios
cristãos dentro do âmbito familiar. Em 15 de dezembro de 1921, satisfazendo
as necessidades e exigências da época, por iniciativa do Arcebispo de São
Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, este grupo passa a denominar-se Liga
das Senhoras Católicas. A agremiação nasce com o objetivo de desenvolver a
ação social católica proporcionando à mulher a oportunidade de lazer,
conhecimentos científicos, literários e artísticos, aliada a assistência espiritual e
temporal. No dia 10 de março de 1923, a Liga das Senhoras Católicas
oficializou seu trabalho criando seu primeiro estatuto e registrando a instituição
em cartório. No mesmo ano fundou o seu primeiro departamento, o de Auxílio
Social. Em 1924, funda a Escola de Economia Doméstica, que tinha por
objetivo educar moças de todas as camadas sociais preparando-as para o
34

APAZ: Associação dos parentes e amigos das pessoas com Alzheimer e outras demências de idosos
dependentes.
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futuro. Mais tarde, em 1926, época em que nenhuma mulher freqüentava
restaurantes desacompanhada, a LIGA inaugurou um restaurante exclusivo, e
com preço populares, para as moças empregadas no comércio, na região
central da cidade. Durante a Revolução de 1932, a LIGA teve uma atuação
significativa. Fundou-se nesta época o Posto Piratininga para socorrer os
soldados combatentes e coletar sangue para os hospitais. Terminada a
revolução, a LIGA criou o Departamento de Assistência à Família dos
Combatentes - Vítimas da Revolução -, amparando órfãos, mutilados e viúvas.
A Liga das Senhoras Católicas de São Paulo é uma sociedade civil de direito
privado, de assistência social e fins filantrópicos, reconhecida de Utilidade
Pública Federal, Estadual e Municipal. Em mais de 80 anos de atividade
ininterrupta desenvolve um trabalho de promoção humana, atendendo as
necessidades da infância, juventude, do adulto e idoso.O trabalho desta
instituição tem obtido excelentes resultados e por duas vezes recebeu o prêmio
Bem Eficiente da Kanitz Associados (1997-2000), estando entre as 20 maiores
entidades beneficentes do Brasil. Atualmente a LIGA mantém 6 Unidades
Assistidas e 6 Programas Sociais localizados em diversos bairros da cidade de
São Paulo. Provê moradia (abrigo) e assistência integral para crianças e
adolescentes abandonados ou de famílias desestruturadas. Todo este trabalho
é feito por aproximadamente 200 voluntários e mais de 600 técnicos
contratados que juntos atendem diretamente 2 mil pessoas por mês.
Numa visão arrojada, pretende ser um parâmetro de instituição filantrópica para
a sociedade, no que se refere à excelência na educação de crianças e
adolescentes, acima de tudo e também na capacitação e atualização de seu
corpo voluntário, técnico e gerencial, na competência para captar e gerir
recursos, na condição de bem-estar dos idosos e na qualidade de suas
parcerias. A fim de financiar seu trabalho social, a LIGA introduziu o conceito
de Unidades Provedoras que têm por objetivo gerar recursos para manter as
unidades assistenciais. Hoje existem 6 Unidades Provedoras: o Colégio Santa
Amélia, unidades 1 e 2; Lar Sant’ana; Recanto Monte Alegre; Plaza 50 e Flat
Residência para moças. Estas unidades são responsáveis por cerca de 23%
dos recursos necessários nas Unidades Assistidas. Um dos objetivos da LIGA
é sua auto-suficiência financeira. Entretanto, os recursos gerados por suas
Unidades Provedoras ainda não são suficientes. Por isso, precisa da
colaboração da sociedade. A participação, com doações ou trabalho voluntário,
é muito importante para ajudar a tornar seu sonho realidade. O Lar Sant'Ana,
uma das mais tradicionais e conceituadas residências para senhoras e
senhores de São Paulo, acaba de lançar um programa exclusivo e inovador: o
CentroDia. Agora, pessoas que não são residentes podem passar o dia e
desfrutar do espaço e da programação do Lar.

A

B

C
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Figuras 03: A: Imagem da fachada do Lar Sant`Ana. B: Coral das idosas. C: Idosas
em atividades artísticas.
Fonte: Lar Santana (2007)

Além da companhia de outras pessoas, senhores e senhoras terão a sua
disposição: sala de jogos e home theater, oficinas de relaxamento e de trabalho
manual, refeições de primeira qualidade, sala de leitura e ensolarado jardim.
Tudo isso com o monitoramento de pessoal especializado, além de equipe
médica de plantão. O Recanto Monte Alegre é uma das unidades provedoras
da LIGA, isto é, toda a sua renda é destinada para 6 unidades assistenciais e 6
programas sociais que atendem crianças, jovens e idosos sem recursos.
Situada em uma extensa área verde, o Recanto Monte Alegre oferece
acomodações confortáveis, atendimento médico especializado e atividades
especialmente desenvolvidas para o idoso dependente: equipe de médicos
geriatras, enfermagem 24 horas, acomodação em suítes, terapia ocupacional,
fisioterapia, telemetria cardíaca, alimentação supervisionada, atividades de
lazer, coral e interatividade com crianças.
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Figura 04: A B e C: O Recanto Monte Alegre imagem da fachada e dos jardins.
Fonte: Recanto Monte Alegre (2007)

Localizado no bairro dos Jardins, um dos mais elegantes de São Paulo, o Plaza
50 conta com 66 apartamentos, dos quais 41 continuam de posse dos
usufrutuários vitalícios e 25 já retornaram para a posse da LIGA e estão sendo
locados. São apartamentos de 61 m2 de área útil com 1 dormitório, banheiro,
cozinha, terraço e 1 vaga na garagem. O Plaza 50 é uma das unidades
provedoras da LIGA, isto é, toda a sua renda é destinada para 6 unidades
assistidas e 6 programas sócio-educacionais que atendem crianças, jovens,
adultos e idosos sem recursos.

A

B
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Figuras 05: A: A fachada do edifício Plaza 50. B: Imagem de uma das salas de um
apartamento deste empreendimento.Fonte: Plaza 50

3.9.1 República para Idosos: uma opção de moradia
Uma das iniciativas públicas são as Repúblicas para Idosos, modalidade
de moradia que vem atender ao idoso em estado de vulnerabilidade social. É
alternativa de residência para idosos independentes, organizados em grupos,
viabilizada em sistema de auto-gestão, com número de moradores previamente
estabelecido, que possuam recursos financeiros próprios (aposentadoria, BPC,
renda mensal vitalícia e outras). O serviço tem por objetivo propiciar condições
para que os idosos se organizem e encontrem uma alternativa habitacional
diferente da institucionalização, concretizando assim o direito à moradia,
atingindo melhorias em diversas áreas da vida da população com 60 anos e
mais. Cria condições para o estabelecimento de redes de apoio social, de
saúde, e cultural aos idosos que apresentam, além de problemas de moradia,
dificuldades financeiras, falta de familiares, falta ou alternativas de proteção
social. Além disso, prevê atividades diversas de integração sócio-cultural com
o intuito de aprendizagem de resolução de problemas grupais. A rede de
suporte informal que se constituí têm mostrado que as relações estabelecidas
contribuem para o aumento dos sentidos de contentamento, diminuição de
sentimentos de ameaça, melhor saúde, etc. Também se verificam resultados
objetivos como qualidade de moradia, integração geracional e longevidade.
3.9.2 Experiência na cidade de Santos – o contexto deste tipo de moradia.
A cidade de Santos realizou a primeira experiência com o formato de
moradia comunitária para idosos, de que se tem conhecimento no Brasil. Essa
alternativa surgiu da discussão de entidades representativas e poder público,
objetivando criar condições para o estabelecimento de uma rede de apoio ao
idoso que apresenta problemas de moradia. O perfil estabelecido para
ingressar na República era: renda de 1 a 2 salários mínimos, ser morador em
vaga, cortiço ou de favor (condição precária de moradia), residir sozinho no
município, idade acima de 50 anos: à época, 1996, era considerado idoso
indivíduos acima de 50 anos. Após 11 anos, a cidade conta com quatro
unidades de República. O projeto conseguiu ser vitorioso, porque integrou e
articulou elementos essenciais ao idoso, tais como: moradia adequada
baseada em proposta realizada pelos próprios idosos e oriunda de um
processo de envolvimento coletivo; o diálogo existente em todo o processo
entre os idosos, o poder público, cuja receptividade à proposta foi imediata; a
integração com a comunidade; o acompanhamento técnico e psicossocial
realizado pela prefeitura tanto no período anterior como posterior à mudança
do idoso para a república. Estes elementos foram relevantes para conquistar os
idosos e contribuíram para o processo de apropriação do espaço, que passou a
ser considerado por seus moradores como sua própria casa. Experiências
como esta podem contribuir não só na prevenção do asilamento, do isolamento
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social; mas principalmente no fortalecimento da auto-estima, favorecendo a
manutenção do papel social e dos vínculos com familiares. Pode-se concluir
que se avançou não apenas em inovação quanto à forma de moradia, mas
também na criação de um formato institucional que reúne condições
defensoras dos direitos do idoso, criando espaços de organização e
capacitação do mesmo para o exercício do papel de cidadão. O que se
apresenta além da garantia do direito a moradia, é possibilitar que esse direito
esteja integrado com outras necessidades básicas da pessoa idosa. É
necessário, contudo, que gestores públicos e órgãos representativos continuem
a ter um papel educativo, com ações embasadas na integração social e na
articulação de políticas e serviços.
3.10 A história dos residenciais assistidos
3.10.1 Os hotéis, sua história
Quando pesquisamos a história da hotelaria, reparamos que o comércio
é o grande responsável. As rotas comerciais da Antiguidade, na Ásia, na
Europa e na África geraram núcleos urbanos e centros de hospedagem era
feita em mosteiros e abadias. Nessa época, atender os viajantes era uma
obrigação moral e espiritual. Mais tarde, o próprio estado era responsável por
receber esses hóspedes. Os palácios da nobreza recebiam esses hóspedes,
assim como, as instalações militares e administrativas. Os que não contavam
com a hospitalidade do Estado, eram atendidos precariamente em albergues e
estalagens. Posteriormente, com a Revolução Industrial e a expansão do
capitalismo, a hospedagem passou a ser tratada como uma atividade
estritamente econômica. Os hotéis com staff padronizado formado por gerentes
e recepcionistas, aparecem somente no início do século XIX.(Andrade, 2002).
A partir da Segunda Guerra Mundial, o turismo passou por uma transformação
radical. Com a expansão acelerada da economia mundial, a melhoria da renda
de amplas faixas da população, basicamente nos países desenvolvidos da
Europa Central, nos Estados Unidos e no Canadá, assim como a melhoria dos
sistemas de transportes e de comunicação, principalmente com a entrada dos
aviões a jato para passageiros, de grande capacidade e longo alcance, foram
outros agentes agregadores para o aumento e desenvolvimento da hotelaria.
(ANDRADE, 2002).
O conceito do quarto com banheiro privativo, hoje chamado de apartamento, foi
introduzido pelo suíço César Ritz, em 1870, no primeiro estabelecimento
hoteleiro planejado em Paris, e atingiu os Estados Unidos em 1908, com o
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Statler Hotel Company35. A história da hotelaria no mundo possui marcos que
delimitam mudanças importantes no processo de evolução do setor.
Tabela 07 - Marcos da hotelaria no mundo.

Antiguidade

Estâncias hidrominerais instaladas
pelos romanos na Britânia (Inglaterra),
na Helvécia (Suíça) e no Oriente Médio,
pontos de paradas e de caravanas.

Idade Média e Era Moderna

Abadias e mosteiros que acolhiam
hóspedes. Acomodações junto aos postos
de articulação dos correios. Abrigos para
cruzados e peregrinos.
Surgimento de hotéis na Inglaterra, na
Europa e nos Estados Unidos, no final do
século XVIII, estimulados pela Revolução
Industrial.
Áreas próximas às estações ferroviárias
passam a concentrar os hotéis no final do
século XIX e nos primeiros anos do século
XX.
Introdução do quarto com banheiro
privativo, o apartamento.
Grande número de hotéis construídos, na
década de 20, nos Estados Unidos e
Europa, gerado pela prosperidade
econômica.
Novo surto de construção de hotéis nos
anos 50, coincidindo com a era dos jatos e
o grande incremento do movimento
mundial.
Entrada em operação dos Boeing 747, em
1969/1970, com grande capacidade de
passageiros, impulsionando ainda mais os
fluxos turísticos.

1790

1850

1870
1920

1950

1970

Fonte: ANDRADE, NELSON (2002)

No Brasil, no período colonial, os viajantes se hospedavam nas casas grandes
dos engenhos e fazendas, nos casarões das cidades, nos conventos, e,
principalmente, nos ranchos que existiam à beira das estradas, erguidos em
geral, pelos proprietários das terras marginais. Os ranchos eram alpendres
construídos, às vezes, ao lado de estabelecimentos rústicos que forneciam
alimentos e bebidas aos viajantes. Aos ranchos e pousadas ao longo das
estradas foram se agregando outras atividades comerciais e de prestação de
serviços que deram origem a povoados e, oportunamente, as cidades. Nessa
época era comum as famílias receberem hóspedes em suas casas, havendo
em muitas, o quarto de hóspedes. Movidos pelo dever da caridade, os jesuítas
35

Vladir Vieira Duarte, ´Administração de sistemas hoteleiros – conceitos básicos.¨ São Paulo: Editora
SENAC, 1995.
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e outras ordens recebiam nos conventos personalidades ilustres e alguns
hóspedes. No mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, foi construído, na
segunda metade do século XVIII, edifício exclusivo para hospedaria.

Figura 06 - Planta do Colégio dos Jesuítas em Salvador, BA.
Fonte: ANDRADE, 2002.

No século XVIII, teve início o surgimento na cidade do Rio de Janeiro
estalagens, ou casas de pasto, que ofereciam alojamento aos interessados, os
futuros hotéis. As casas de pasto ofereciam, inicialmente, somente algum tipo
de alimentos com baixo custo, até quando ampliaram os negócios e passaram
a oferecer também quartos para dormir. Em 1808, com a chegada da corte
portuguesa ao Rio de Janeiro e com a consequente abertura dos portos
trouxeram um grande fluxo de estrangeiros, que aqui vieram exercer trabalhos
diplomáticos, científicos e comerciais. Comhouve um aumento da demanda por
alojamentos e, nos anos seguintes os proprietários da maioria das casas de
hospedarias e tavernas passaram a utilizar o nome de hotel, com a finalidade
de elevar o conceito da casa, independente da quantidade de quartos.
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Figura 07: Vista externa do Hotel Pharoux.
Fonte. ANDRADE, 2002.

O Hotel Pharoux, pelo local estratégico, junto ao cais do porto, no Rio de
Janeiro, foi considerado um dos estabelecimentos de maior prestígio. O termo
¨hotel¨, foi usado definitivamente, em virtude da necessidade de anunciar o
serviço junto aos estrangeiros da cidade do Rio de Janeiro. A Gazeta do Rio
de Janeiro, por exemplo, traz no ano de 1817, um anúncio de um mesmo
estabelecimento com o nome de Hospedaria do Reino do Brasil e depois Hôtel
Royaume du Brésil. O Hotel Avenida, o maior do Brasil, foi inaugurado em
1908. Este hotel possuía 220 quartos, um marco na hotelaria local.

Figura 08 - Vista externa do Hotel Avenida.
Fonte: ANDRADE, 2002.

81

A partir da década de 30, passam a serem implantados grandes hotéis na
capitais brasileiras, nas estâncias minerais e junto aos cassinos. Em 1946, com
o fechamento dos cassinos, os hotéis que estavam vinculados à cassinos,
acabaram fechando, como os hotéis de Araxá e Quitandinha.

Figura 09 - Vista externa do Hotel Quitandinha.
Fonte: ANDRADE, 2002.

Figuras 10 - Vistas das fachadas do Hotel Glória, no Rio de Janeiro.
Fonte: ANDRADE, 2002.

Figuras 11 - Vistas das fachadas do Hotel São Pedro. Foi inaugurado e, 1940.
Fonte: ANDRADE, 2002.
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Tabela 07 - Marcos da hotelaria no Brasil.

1808

Mudança da corte portuguesa para o
Brasil, o que incentiva a implantação de
hospedarias no Rio de Janeiro.

1904

Primeira lei de inentivos para a implantação
de hotéis no Rio de Janeiro.
Proibição dos jogos de azar e fechamento
dos cassinos, o que inviabiliza os hotéis
construídos para esse fim.
Criação da Embratur e do Fungetur, que
viabilizam a implantação de grandes hotéis,
inclusive nas áreas da Sudam e da Sudene.
Entrada definitiva das cadeias hoteleiras
internacionais no país.

1946
1966
1990
Fonte: ANDRADE, NELSON (2002)

3.10.2 Os apart-hotéis, os flats.
Antecedentes históricos: na Europa e nos Estados Unidos, as primeiras
manifestações dessa forma de moradia já aparecem no final do século XIX e
estão vinculadas aos hotéis de luxo. No Brasil, primeiro em São Paulo, depois
no Rio de Janeiro, constata-se nas primeiras décadas do século XX a
existência de várias opções de moradia que se assemelham aos flats atuais,
situados em áreas centrais das cidades.
Hotéis, bem como outros tipos de edificações coletivas que ofereciam serviços
aos seus usuários, eram utilizados como espaços de habitação permanente. A
expressão ―casa de apartamentos‖ parece ser a mais adequada para
denominar os novos prédios residenciais com serviços, que hoje poderíamos
chamar de apart-hotéis. (ANDRADE, 2002).
Existiam também a moradia coletiva com prestação de serviços, restrita às
elites, denominada casa de pensão, o correspondente dos ―hôtels garnis”
franceses em que se alugavam apartamentos em grandes e luxuosas
residências.
Em contrapartida, a moradia coletiva com prestação de serviços de caráter
moderno, instalava-se sempre em edifícios, nunca em casarões.
O flat é um edifício diferenciado que tem um administrador hoteleiro, cuja
finalidade está em oferecer serviços de hotelaria, define-se inicialmente como
flat a forma de moradia que oferece aos seus usuários a infra-estrutura e os
serviços oferecidos pelos hotéis. Um lugar prático, seguro e confortável, que
pode ser disposto de vários tamanhos e com configurações bastante distintas.
Porém, o grande diferencial de freqüentar o flat é que o hóspede pode tanto
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pernoitar um único dia, assim como permanecer lá um mês ou mais. Em um
apart-hotel, como também pode ser chamado, o hóspede tem espaço até para
preparar suas refeições, caso queira.
Nos anos 70 e 80, a demanda dos flats era praticamente interna, os hotéis de 3
e 4 estrelas, estavam nas mãos de poucos empresários e os grandes hotéis
estavam nas mãos das construtoras. Os investimentos estrangeiros eram muito
poucos. Somente nos anos 80, houve o incremento dos flats por pequenos e
médios investidores com a intenção de suprir essa lacuna. A indústria hoteleira
paulista experimentou, no período compreendido entre os anos de 1995 e
2005, a maior expansão quantitativa de sua história, nem sempre qualitativa.
Tida como exagerada por muitos especialistas e profissionais do setor, esta
expansão teria provocado uma crise generalizada, propalada por investidores,
redes administradoras de hotéis e incorporadores, despertando dúvidas sobre
a real necessidade de ampliação da rede hoteleira instalada no início da
década de 1990, no município de São Paulo. A exploração maciça deste
modelo, o apart-hotel, o flat, na capital paulista expõe claramente a maneira
como a indústria de meios de hospedagem pode participar ativamente deste
processo dinâmico e racional de produção de espaços urbanos, típico da
indústria imobiliária e da atividade capitalista e mostra como esta associação
pode ser conduzida de forma planejada, coordenada e cooperativa.

3.10.3 Os residenciais assistidos


Os senior´s housing e assisted living facilities

Nos Estados Unidos, esse conceito é chamado de ¨senior´s housing¨ e
¨assisted living facilities¨. Mercado que já gastou mais de U$2 bilhões de
investimentos, utilizados por mais de 1 milhão de residentes americanos.

A

B

C

Figuras 12 - A: A entrada do Lifesher. B: Um dos caminhos no prédio Meadows. C:
Prédio da Garden Flower.
Fonte: PLAZA 50
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Encontramos esse tipo de habitação na Inglaterra, Franca, Alemanha, Suécia,
Portugal, Holanda, Estados Unidos, Canadá e Japão.

A

B

C

Figuras 13 – A, B e C: Antigo Hotel e hoje Residencial Park Lane Building, Em
Toledo, nos E.U.A.
Fonte: Plaza 50.

A

B

C

Figuras 14 - A: House Fountain. B: Town Thatcher House Village. C: The New
Village, no Japão
Fonte: Plaza 50 (2007)
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B

C

Figuras 15 - A, B e C: Solbjerg Have. Projeto do arq. Faellestegnesture, em
Copenhagen, na Dinamarca. Data da construção, de 1977 até 1980.
Fonte: Plaza 50 (2007)

A

B

Figuras 16 – A e B: Solbjerg Have. Projeto do arq. Faellestegnesture, em
Copenhagen, na Dinamarca. Data da construção, de 1977 até 1980.
Fonte: Plaza 50 (2007).

As moradias assistidas ou residências assistidas, juntam em um único edifício,
todo conforto de um condomínio, de hotéis de luxo com serviços de saúde e
entretenimento. Os residenciais são habitações que têm em seu projeto o seu
principal fator de diferenciação. Projetos realizados com a preocupação de
atender às necessidades da população idosa, e, não a simples e precária
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adaptação de habitações para então atender às necessidades dessa
população. Hoje, encontramos esses residenciais em São Paulo, no Rio de
Janeiro, em Porto Alegre, em Uberaba e Salvador; com mensalidades que vão
desde R$2.000,00 até R$12.000,00, por mês. Com o pagamento desta
mensalidade, o morador, terá direito a 04, 05 e até 06 refeições por dia, um
grande enxoval de roupas particulares, além da roupa de cama e de banho, os
serviços de limpeza dos apartamentos, além de vários outros serviços. Em
nenhum residencial assistido foram encontrados apartamentos que tivessem
sido vendidos. Caso os apartamentos fossem vendidos, seria um grande
problema quando um idoso viesse a falecer, e, seus herdeiros viessem
reclamar sua herança. Esse tipo de habitação teve sua origem nas antigas
instituições assistenciais, com arquitetura rígida, esquemática e geométrica que
valorizava somente as necessidades funcionais. Dos antigos sanatórios,
manicômios, asilos, onde pessoas idosas, que eram portadoras de algum tipo
de demência, eram esquecidas pelas suas famílias, internada nesses
ambientes opressivos, afastadas de seus familiares, longe dos centros
comerciais, chegou aos residenciais assistidos. Estes, já são locais que não
permitem que as famílias internem seus idosos, obrigando-os na sua
permanência, sem sua escolhas sendo respeitadas. Esse conceito não existe
mais. Todos os residenciais assistidos pesquisados neste trabalho, têm como
norma, entrevistar tanto a família como o idoso, várias vezes, conhecendo-o,
apresentando-o ao residencial e, dessa maneira, aceitando-o ou não e sendo
aceito ou não pelo idoso. Não é incomum um administrador de um residencial
acabar por não aceitar este idoso, caso não se sinta preparado em atendê-lo
de maneira adequada. Todo esse processo, como de um namoro, como alguns
gerentes chegam a chamar, normalmente, dura alguns meses, de 03 a 06.
(CAMARGO et al, 2005).
As instituições que abrigam as pessoas mais velhas foram chamadas de asilos.
Este modelo apareceu na Europa no século XVI destinado a albergar loucos,
vagabundos, foras da lei e idosos. Considerando os estereótipos negativos
associados à pobreza, abandono ou rejeição familiar, uma forma utilizada para
suavizar esses termos, tanto em instituições publicas como privadas, é a de
substituí-los por outros como Lar dos Idosos, Jardim ou Casa de Repouso,
Clínica Geriátrica, Residência, Casa da Vovó, entre outras.

 Causas que motivam a internação
As causas que motivam a internação nestas instituições podem ser agrupadas
em três categorias: médicas, sociais e econômicas.
As médicas consistem basicamente na deterioração física ou cognitiva que
aumentam o estado de dependência dos idosos e dificultam a realização em
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forma autônoma das atividades da vida diária ou diminuem sua capacidade
funcional. Incluem-se aqui também os pós-operatórios prolongados e as
atividades de reabilitação.
As causas sociais provém dos estados de solidão, carência de família ou redes
sociais, desintegração da família e esgotamento familiar para fazer frente às
necessidades de atenção para os idosos, especialmente quando as doenças
destes passam a ser de longa duração.
Em geral as famílias reagem melhor a situações de urgência do que a
realidade dos estados de deterioração. Outros aspectos que tem a ver com
modificações na modalidade familiar de atender aos idosos são os problemas
dos filhos únicos, as separações, as demandas de filhos e pais sobre as
gerações intermediarias e a inserção da mulher no trabalho fora de casa.
Dentre os problemas econômicos, que incidem na deterioração do nível de vida
pode-se considerar a perda de seu poder aquisitivo, a impossibilidade de se
alimentar adequadamente, de pagar serviços, de atender deterioração da
moradia, etc.
No geral existe uma concorrência de causas, com predomínio de uma delas. A
internação costuma ser solicitada pelos filhos, familiares ou vizinhos. Muito
poucas vezes são os idosos quem decidem pela institucionalização, para
encontrar segurança e continuar com sua independência e autonomia.

 Finalidades das Instituições
As finalidades e a atenção destas instituições estão diretamente relacionadas
às concepções que as comunidades tem acerca do envelhecer e desta etapa
da vida. Em conseqüência nos encontramos com modalidades onde
predominam mais a finalidade asilar (tradicionais), em outras a reabilitatória
(adaptativas) e em algumas, a promoção da saúde (pro ativas).
Se nos reportarmos às causas que motivam a internação, as instituições
deveriam satisfazer necessidades sociais, físicas e econômicas.

 Magnitude da Utilização das Instituições
Até 25 anos atrás, a proporção de idosos que viviam nessas instituições nos
paises desenvolvidos chegava a 9%. Desta época para os dias atuais, os
critérios foram se modificando e se insistiu na atenção comunitária e no uso de
ambientes residenciais menos restritivos. As taxas atuais de uso das
instituições oscilam entre 4% e 7% em países como Canadá (6,8%), Estados
Unidos (4%), Israel (4,4%), África do Sul (4,5%). Na China a expectativa de
assistência institucional para o idoso está se convertendo em norma. Em

88

Taiwan (China) a assistência institucional aos idosos superou rapidamente a
atenção familiar.
Na América Latina as taxas variam entre 1% e 4%, no Brasil estima-se em 1%,
segundo o Ministério da Saúde. O cuidado das pessoas idosas em instituições
especializadas, nos países da América Latina, têm sido considerado pelas
famílias, como uma opção possível. Os asilos patrocinados pelo Estado,
enormes instituições semelhantes aos antigos asilos de pobres da Inglaterra,
transformaram-se em estabelecimentos menores, com pessoal profissional
multidisciplinar. Outros lares estão a cargo das comunidades religiosas criadas
pelos imigrantes.
A Coordenadoria do Idoso da Secretaria de Participação e Parceria e o Grande
Conselho Municipal do Idoso estão participando de projetos e parcerias para
obter o perfil destas instituições e dos idosos por elas atendidos.
No Brasil a preocupação com o segmento idoso só teve inicio nos anos 70;
anteriormente apenas algumas iniciativas particulares, filantrópicas tinham
algumas atividades dirigidas aos idosos. As modalidades de assistência
existentes atualmente para atender à população idosa e sua família ainda são
escassas.
As medidas mais concretas visando a promoção de um envelhecimento
saudável e a manutenção da autonomia da pessoa que envelhece, só foram
efetuadas a partir da promulgação da Política Nacional de Saúde do Idoso em
1999 e da decretação das Normas de Funcionamento de Serviços de Atenção
ao Idoso em 2001.
Em Portugal, com grande incidência de lares para idosos ou residenciais
assistidos, localizados, principalmente nas regiões do sul do país, de Lisboa
em direção ao Algarve, pela constância de temperaturas amenas ao longo de
todo o ano, encontramos, também uma situação crítica.O serviço de Segurança
Social já fechou 75 lares de idosos somente este ano
Os principais motivos são a falta de pessoal qualificado, ausência de condições
mínimas e maus tratos ao usuários. Autoridades ainda estão investigando entre
30 e 40 outros lares de acolhimento, quanto às condições físicas das
edificações. Em menos de dois anos, a Segurança Social já decretou o
encerramento de 180 lares da terceira idade.
De acordo com o presidente do Instituto de Segurança Social (ISS), foram
fechados 75 lares de acolhimento para idosos, desde o início do ano. Os
motivos para os encerramentos vão desde a falta de condições físicas até aos
maus tratos, passando pela inexistência de licenças para o exercício da
atividade.
As decisões foram tomadas por causa "ou da completa ausência de condições
físicas para o recebimento das pessoas, em lares que não têm nem alvará,
nem licença de funcionamento, com sinais comprovados de negligência e de
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cuidados inadequados às pessoas que acolhem ou a falta notória de recursos
humanos que permitam os cuidados adequados", declarou Edmundo Martinho,
citado pela Rádio Renascença, de Lisboa.
As reclamações junto ao ISS, é que a grande maioria dos estabelecimentos
que tiveram de fechar as portas, localizavam-se na área da Grande Lisboa.
Ainda, em 2007, o ISS decretou o encerramento de 105 lares, sendo que em
muitos casos foram os próprios donos que encerraram as atividades
voluntariamente, depois de notificados pela Segurança Social. Em 2006,
tinham sido encerrados cerca de 50.
Encontravam-se registrados 1528 lares de idosos em Portugal, albergando
61.960 utilizadores. No entanto, muitos outros não têm acesso a estes
estabelecimentos. De acordo com uma estimativa do presidente da
Confederação Nacional das Instituições Particulares de Segurança Social, o
padre Lino Maia, 13 mil idosos estão em lista de espera para entrar num lar
apoiado pelo Estado.
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¨Devemos reconhecer que, sendo maior o número de pessoas que recebem
melhor educação
e desfrutam de longevidade e boa saúde, os idosos podem contribuir mais do
que nunca para
a sociedade e, de fato, assim o fazem. Se incentivarmos sua participação ativa
na sociedade e no
desenvolvimento, podemos estar certos que seu talento e experiência
inestimáveis. Os idosos
que podem e querem trabalhar devem ter a oportunidade de assim o fazer, e
todas as pessoas
devem ter a oportunidade de continuar aprendendo ao longo da vida¨
(Discurso do Sr.Kofl Annan, secretário geral das nações unidas, na II
Assembléia Mundial do Envelhecimento , em Madri, 2002.)
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4 REQUISITOS LEGAIS E PROJETUAIS, NORMATIVOS APLICÁVEIS ÀS
EDIFICAÇÕES PARA IDOSOS.

A grande boa notícia que podemos constatar quando estudamos este tema, é
que hoje, as pessoas entenderam a real situação da população de idosos e,
essa preocupação fez surgir vários estudos, encontros, que provocaram a
criação de normas, decretos, leis. O Plano de Ação Internacional para o
Envelhecimento, foi um plano que foi resultado da II Assembléia Mundial do
Envelhecimento realizada de 08 à 12 de Abril de 2002, em Madri, na Espanha,
promovida pela ONU. Há o Estatuto do Idoso, parecer n°1301, de 2003, com
redação final do Projeto Lei da Câmara, n° 57, de 2003. O próprio Código de
Obras e Edificações, em COE, com a Lei Municipal 11.228/92.
A lei mais antiga formulada para dar melhores condições de vida a pessoa
portadora de deficiência física é uma lei municipal, de 1980. A legislação
municipal de São Paulo, a partir de 1980, cria, por exemplo, a obrigatoriamente
a criação de rampas para acesso de PPD36.
A seguir estão apresentadas tabelas com compilação das normas técnicas, leis
e decretos federais, estaduais e municipais.
Tabela 08 - Normas Técnicas estabelecidas pela ABNT.

Número da norma
NBR 9050/2004
NBR 13.994
NBR 14.020
NBR 14.021
NBR 14.022
NBR 14.273

Nome da norma
Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos.
Elevadores.
Trens de longo percurso.
Metrôs e trens metropolitanos.
Ônibus e tróleibus urbanos.
Transporte aéreo.

Fonte: Elaborado pela autora (2009)

36

PPD: pela norma NBR 9050/2004, PPD define-se como Pessoa Portadora de Deficiência.
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Tabela 09 - Legislação Federal.

Número da lei-decreto
Lei 7.405, de 1985.
Lei 7.853, de 1989.
Lei 8.213, de 1991.
Decreto 3.298, de 1999.
Lei 10.042, de 2000.
Lei 10.092, de 2000.
Decreto 5.206, de 2004.
Lei 8.160/91

Lei 10.098/00

Lei 10.048/00

Nome da lei-decreto
Símbolo Internacional de Acesso.
Apoio às pessoas portadoras de
deficiência – é criado o Corde.
Estabelece cotas para emprego às
PPD.
Regulamenta a Lei 8.213.
Atendimento às PPD, idosos e
gestantes.
Critérios
para
a
promoção
da
acessibilidade.
Regulamenta as leis de 2000.
Dispõe sobre a característica do
símbolo SAI, para que seja identificado
por pessoas portadoras de deficiência
auditiva.
Estabelece normas gerais e critérios
básicos para promover a acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida.
Fornecerá o atendimento prioritário às
pessoas portadoras de deficiência
física, aos idosos com idade igual ou
superior à 65 anos, às gestantes, às
lactantes e às pessoas acompanhadas
por crianças de colo.

Fonte: Elaborado pela autora (2009)
Tabela 10 - Legislação do Estado de São Paulo.

Número da lei-decreto
Lei 3.710, de 1983.
Decreto 33.825, de 1991.
Lei 9.086, de 1995.
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

Nome da lei-decreto
Condições de acesso aos edifícios
públicos.
Programa estadual de atendimento
especial à população idosa.
Adequação de suas edificações às
PPD.
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Tabela 11 - Legislação do Município de São Paulo.

Número da lei-decreto
Lei 12.368/97

Lei 12.363/97

Lei 11.424/93

Lei 11.345/93

Lei 11.228/92

Lei 11.248/92

Lei 12.597/98

Lei 12.658/98

Lei 12.815/99
Lei 12.821/99

Decreto 36.072/96

Decreto 37.031/97

Nome da lei-decreto
Dispõe sobre a adequação das
unidades esportivas municipais a
deficientes, idosos e gestantes.
Dispõe sobre a obridatoriedade da
utilização de cardápios impressos em
Braille
em
bares,
restaurantes,
lanchonetes, hotéis e similares.
Dispõe sobre o acesso de pessoas
portadoras de deficiência física a
cinemas,
teatros
e
casas
de
espetáculos.
Dispõe sobre a adequação das
edificações à pessoa portadora de
deficiência.
Dispõe sobre as regras gerais e
específicas a serem obedecidas no
projeto,
licenciamento,
execução,
manutenção e utilização de obras e
edificações, dentro dos limites dos
imóveis – Código de obras e
Edificações.
Dispõe
sobre
o
atendimento
preferencial de gestante, mães com
crianças de colo, idosos e deficiêntes.
Dispõe sobre a destinação preferencial
dos apartamentos localizados nos
andares
térreos
dos
edifícios
construídos
pelo
Poder
Público
Municipal, nos programas de habitação
popular, para os deficientes físicos.
Obriga cinemas, teatros, bibliotecas,
ginásios esportivos, restaurantes e
casas noturnas a manter em suas
dependências, poltronas especiais para
o uso de pessoas obesas.
Dá nova redação ao art.1°da Lei
11.424/93.
Obriga estabelecimentos bancários a
possuir outro acesso além da porta
giratória.
Institui a Comissão Permanente de
Acessibilidade – CPA, Revogado pelo
Decreto Municipal 39.651/00.
Regulamenta a Lei 12.117/96.
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Decreto 37.583/98
Decreto 37.648/98
Decreto 37.649/98
Decreto 38.443/99
Decreto 41.532/01

ResoluçãoCPA/SEHAB
G/005/2001

Regulamenta a Lei 12.597/98.
Institui o Selo de Acessibilidade .
Regulamenta as leis 11.345/93 e
11.424/93.
Altera o Decreto 37.649/98.
Dispõe sobre a emissão do Termo de
consulta do Auto de Licença de
Funcionamento e do Alvará de
Funcionamento e prevê que, para
instituir o pedido de Auto de Licença de
Funcionamento, deve ser apresentado o
Certificado de Acessibilidade.
Norma técnica para rebaixamento de
guias, faixa de pedestres, critérios de
projetos, da Companhia de Engenharia
de Tráfego – CET, revisão 2, maio de
2000,
revogada
pela
Resolução
CPA/SEHAB-G/005/2001.

Fonte: Elaborado pela autora (2009)

No ano de 2000, a ISSO, reconhece o desenho universal como um aspecto
fundamental da acessibilidade. A norma NBR 9050/2004, inclui preceitos do
desenho universal. Deve-se respeitar a regra da norma técnica, é de uso
voluntário, mas tem o poder de uma lei quando mencionadas no corpo
legislativo.
A norma NBR9050/2004, diz que edifícios públicos ou privados, de uso
coletivo, tais como escolas, bibliotecas, postos de saúde, bares, restaurantes,
clubes, agências de correio e bancárias, por exemplo, precisam oferecer
garantia de acesso a todos os usuários. Tanto a construção, ampliação ou
reforma destes edifícios devem ser executadas de modo que sejam
observados os seguintes requisitos de acessibilidade:
 pelo menos um dos acessos ao interior da identificação deve estar livre
de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a
passagem de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida.
 Ao menos um dos itinerários que comuniquem horizontalmente e
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e
com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade.
 Garantir sanitários e vestiários adaptados às pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, possuindo 5% do total de cada
sanitário ou vestiário.
 Nas áreas externas ou internas da edificação destinadas a garagem e
estacionamento de uso público é obrigatório reservar as vagas próximas
aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para
veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência ou com
dificuldade de locomoção.
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Tal como determina a ABNT37 e as leis municipais, a garantia de acessibilidade
às edificações depende da eliminação completa das barreiras arquitetônicas.
Nas edificações, esses obstáculos ocorrem principalmente em acessos, áreas
de circulação horizontal e vertical, aberturas (portas e janelas), sanitários,
vestiários, piscinas e mobiliários. Um cidadão portador de deficiência ou com
mobilidade reduzida que estiver na rua e desejar entrar em um edifício tem o
direito de realizá-lo com autonomia. Portanto, é necessário que pelo menos um
acesso à edificação, de preferência, a entrada principal, deverá respeitar as
características de piso e circulação tanto horizontal como vertical. Os acessos
deverão prever:
 Superfície regular, firme, contínua, estável e antiderrapante sob
quaisquer condições climáticas.
 Percurso livre de obstáculos, com largura mínima de 1,20m.
 Inclinação transversal da superfície de no máximo, 2%.
 Escadas e rampas ou escadas e equipamentos eletrodomésticos para
vencer desníveis superiores a 1,5cm. Em ambos os casos, não é
necessário a localização contígua.
 Piso tátil para sinalização e indicação de mudança de plano da
superfície do piso e presença de obstáculos.
 Símbolo Internacional de Acesso – SAI para indicar, localizar e
direcionar adequadamente a pessoa com deficiência ou mobilidade
reduzida.

37

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.
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¨O trabalho de projetar e construir é um processo que responde a uma
solicitação da sociedade e só são possíveis avanços na medida em que está
também tiver consciência da importância de se ter em conta o processo de
envelhecimento¨.
(Maria Cristina Schicchi, docente de arquitetura e urbanismo da Puc de Campinas e
doutora pela FAU – USP).
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5 ANÁLISE ARQUITETÔNICA DOS RESIDENCIAIS ASSISTIDOS – OS
ESTUDOS DE CASOS.

5.7 Os critérios estabelecidos para a realização da análise arquitetônica dos
residenciais assistidos.
Para se obter uma análise arquitetônica dos residenciais assistidos, foram
estabelecidos alguns critérios nas visitas realizadas. Várias características
foram observadas, tais como:
 Dimensões, o espaço das áreas comuns e dos apartamentos,
dormitórios e sanitários.
 As cores usadas nos espaços e nos mobiliários.
 A iluminação dos ambientes, tanto excesso como sua falta.
 A ventilação dos ambientes, direta e indireta.
 Tipos de móveis, formas, cantos, estilos, até tapetes soltos.
 A circulação dos moradores, o trânsito de cadeiras de rodas, de
andadores.
 Os equipamentos de segurança contra incêndios, sprinkers, extintores e,
rotas de fuga.
 Comunicação visual – as informações dentro dos residenciais – como
são transmitidas.
 Como a arquitetura sempre deve ser feita para o homem, também tornase importante analisar o ambiente, as sensações, para este homem.
A norma da ABNT NBR 9050/2004, de acessibilidade, foi utilizada como
método para comparar, delimitar e, portanto, julgar os espaços habitados pelos
idosos, como as áreas comuns, de recreação e entretenimento. A seguir, cada
residencial assistido pesquisado neste trabalho, está separado por casos
estudados, quando possível, o registro fotográfico, e, junto a este, imagens das
figuras da norma da ABNT NBR 9050/2004, para poder comparar o que há em
cada residencial e o que está ou não dentro das regras da norma em vigência.

5.2 Residencial Solar Ville Garaude
O Residencial Solar Ville Garaude está localizado na região de
Alphaville, na Av.Copacabana, número 536, Forte Empresarial, no centro
empresarial de Alphaville, em Barueri, no estado de São Paulo.
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A

B

Fotos 01 - A e B: Vistas do Solar Ville Garaude e seu entorno.
Fonte: Fotos A e B: Elaborado pela autoria (2007)

.
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Fotos 02 – A e B: Vistas da fachada do Solar Ville Garaude e sua entrada.
Fonte: Fotos A e B: Elaborado pela autora (2007).
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Fotos 03 – A e B: A grande entrada do Solar Ville Garaude. Figura 17 - C: Figura da
norma ABNT 9050/2004, quanto a acesso principal e estacionamento de automóveis
para cadeirantes.
Fonte: Fotos A e B: Elaborado pela autora (2007).
Figura 17 - C: Norma 9050/2004, de Acessibilidade.

O Solar foi idealizado pelo Dr. Pedro Garaude. Este advogado, cansado da
advocacia, pesquisou durante alguns anos, viajando pela Europa e Estados
Unidos, conhecendo outros exemplos de residenciais assistidos, até que criou
o Solar. O próprio edifício foi projetado e construído especificamente com esse
propósito, para atender à esse público. Dessa maneira, entende-se que o
projeto não precisou de nenhuma reforma como outros. Sua inauguração, foi
em 1999, antes mesmo do Residencial Santa Catarina, que auto intitula-se, o
primeiro residencial assistido, porém em São Paulo. Como o Solar é em
Alphaville, em Barueri, ele já pertence à outra categoria.

100

A

C

B

D

E

Figura 18 – A: Figura da norma ABNT 9050/2004, quanto a acesso a entrada de
elevadores, dimensionamento de circulação, altura da botoeira. Foto 04 – B: Sala de
espera junto à recepção e ao hall de elevadores. Figuras 19 – C: da norma ABNT
9050/2004, quanto ao dimensionamento de um usuário de muletas. D: Capela
ecumênica com bancos duplos e circulação central. E: Figura da norma 9050/2004,
quanto a circulação de um corredor, com rampa, corrimão e guarda-corpo.
Fonte: Figuras A, C e E: Norma 9050/2004, de Acessibilidade.
Foto B: Elaborado pela autora (2007).
Figura D: Solar Ville Garaude (2006)

O residencial não pertence a nenhuma religião, mas mesmo assim, possui uma
capela que está no pavimento térreo, junto à entrada principal do Solar, ao hall
dos elevadores e recepção. Uma vez por semana, são realizadas missas,
porém, a capela não tem somente cunho da religião católica é, muito mais, um
local para recolhimento espiritual, para meditações. A forma desta local é de
uma gruta, com teto arredondado em forma curva. Ela é totalmente revestida
de pedras, reforçando a idéia de gruta. Foi realizado um projeto de iluminação
para criar maior aconchego. Não existem imagens de santos espalhados pela
capela. A circulação é central, com bancos de madeira, duplos, nas laterais. O
residencial possui 55 apartamentos, distribuídos em 07 pavimentos além da
cobertura que tinha seu espaço, no início, usado pela própria família do
Dr.Pedro. Hoje, esta cobertura é ocupada por outros 04 apartamentos, com
dimensões maiores em comparação às outras instalações do edifício. Não
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estão constantemente ocupadas porque não há acesso através dos
elevadores. A circulação dentro do edifício é feita por 02 elevadores sociais e
01 de serviço, maior, para transporte de pacientes em macas.
Diferentemente de outros residenciais, o Solar nunca teve a intenção de criar
apartamentos luxuosos, com padrão 5 estrelas como outros. Seus
apartamentos são simples, sem salas separadas dos dormitórios, como a
ausência de cozinhas, closets e terraços em suas dependências. Neste
dormitório há espaço para uma pequena ambientação de estar com poltronas,
caso o morador queira. Os apartamentos do Solar são simplesmente o
dormitório e um sanitário. O dormitório, com dimensões grandes, bem arejado
e ventilado. Normalmente, em outros residenciais, há um projeto com uma
prévia distribuição do mobiliário no apartamento. Nesse caso, quando um idoso
decide ser morador, levaria para esse seu apartamento, somente seus
pertences pessoais. O conceito é que o morador passe o menor tempo
possível em seu apartamento, e, sim, participe das atividades em grupo,
evitando a solidão. Tudo é pensado para que o morador tenha várias
atividades, participe de vários grupos, dessa maneira ficando o menor tempo
possível sozinho, em seu apartamento.
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Fotos 05 - A: Vistas de um dormitório, inclusive de um antigo morador que faleceu. B:
Outra vista do mesmo dormitório, onde os móveis foram deixados por esse antigo
morador, após sua morte. Figura 19 - C: da norma 9050/2004, quanto ao
dimensionamento de um usuário de andadores.
Fonte: Fotos A e B: Elaborado pela autora (2007)..
Figura C: Norma 9050/2004, de Acessibilidade.

Não há ar condicionado instalado. O pé direito dos apartamentos é alto,
aproximadamente, 2,80m. Ventiladores de teto junto com luminárias foram a
solução adotada. Os quartos possuem TV a cabo e música ambiente, ramais
telefônicos individuais. Como acabamento de piso, foi instalado carpete de
madeira, na cor claro, fosco. Dentro do dormitório, armários embutidos grandes
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já estarão instalados. Campainhas de emergência estão dispostas nas
cabeceiras das camas.
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Figuras 20 - A: Figura da norma 9050/2004, dimensionamento da circulação de um
dormitório para acesso de um cadeirante. Foto 06 - B: de um dormitório. C: Figura da
norma 9050/2004, quanto ao dimensionamento de um usuário de muletas. D: Figura
de um dormitório, com exemplos de decoração escolhidas por moradores diferentes.
E: Figura com referência da norma, quanto a altura de janelas e possibilidade de visão
através delas. Figura de um dormitório, com exemplos de decoração escolhidas por
moradores diferentes.
Fonte: Figuras A, C e E: norma NBR 9050/2004, de Acessibilidade.
Foto B: Elaborado pela autora (2007).
Figura D: Solar Ville Garaude (2006)

Os sanitários têm água aquecida 24 horas por caldeiras a gás. Suas
dependências possuem barras de apoio dentro do box e a circulação de
cadeiras de rodas é prejudicada, porque o espaço é muito pequeno, não
respeitando a norma ABNT 9050/2004. O piso é antiderrapante. Cores claras
foram as escolhidas. Não há espaço para a cadeira de rodas entrar embaixo da
pia, nem os metais sanitários são de alças, como regulamenta a norma citada
acima. Dentro do box, não há cadeira para banho.
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Figuras 21 - A e B: Figuras com referência da norma ABNT 9050/2004, quanto ao
dimensionamento para transferência da cadeira de rodas para o sanitário e as alturas
das barras de segurança. D: Referência a norma quanto a inclinação de um espelho
em cima do lavatório e com espaço para um cadeirante para usar o lavatório, sem o
gabinete. Foto 07 - C: Imagem de um sanitário de um apartamento, sem espaço para
circulação de cadeiras de rodas, sem barras de segurança em volta do sanitário, até
lavatório sem espaço para o cadeirante, com o gabinete.
Fontes: Figuras A,B e D: da norma NBR9050/2004, de Acessibilidade .
Foto C: Elaborado pela autora (2007).

Até o partido arquitetônico adotado no projeto foi feito pensando nessa política.
Os apartamentos foram feitas em volta do prédio, para que todos os
dormitórios tivessem luz natural e ventilação direta. Todos os dormitórios têm
suas portas de entrada saindo de um amplo corredor, aberto que irá estar
sempre aberto para o grande átrio, com 20 metros de pé direito; onde boa parte
das atividades do Solar acontecem.
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Fotos 08 - A e C: Vistas dos corredores dos quartos que estão abertos para o átrio.
Figura 22 - B: Figura da norma 9050/2004, quanto a circulação de cadeirantes e
abertura de portas.
Fonte: Fotos A e C: Elaborado pela autora (2007).
Figura B: Norma 9050/2004, de Acessibilidade.

O refeitório é uma das áreas que saem do grande átrio. Ele possui uma grande
abertura como entrada, dando as boas vindas aos visitantes e moradores. Os
espaços são amplos, suficiente para o livre trânsito de cadeiras de rodas,
andadores. O mobiliário do ambiente é todo de madeira, provavelmente
mogno, passando aconchego. Cores quentes, vibrantes, são encontradas em
vários ambientes do residencial, transmitindo alegria, vibrações positivas.
Mesas em forma arredondadas, onde até 06 pessoas podem se sentar, e,
assim, os moradores nunca fiquem sozinhos. Embaixo das mesas, há espaço
para as cadeiras de roda entrarem. No centro de cada mesa, há um prato
giratório, para que os moradores sirvam-se de temperos e outras travessas
dispostas ali. Mas, a intenção, também é que os moradores sintam-se em suas
próprias casas, e, não em um hotel, ou em um hospital.
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Figura 23 - A e C: Referência a norma 9050/2004, quanto as alturas para balcões de
bandejas para um cadeirante servir-se, além do dimensionamento de um usuário de
muletas. Foto 09 - B: Imagem do refeitório com espaço para circulação adequada de
cadeirantes.
Fonte: Figura A e C: Norma 9050/2004, de Acessibilidade,
Foto B: Elaborado pela autora (2007).
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Foto 10 - A: Vistas do refeitório para o jardim. Figura 24 - B: Figura com referência da
norma 9050/2004, quanto a altura de mesas e espaço para a movimentação de
cadeira de rodas.
Fonte: Foto A: Elaborado pela autora (2007).
Figura B: da norma NBR9050/2004, de Acessibilidade.

A preocupação com o espaço é constante. Dificilmente encontramos um canto
que não seja arredondado. O material do piso é cerâmica fosca,
antiderrapante, para evitar acidentes dos moradores e terem fácil manutenção.
As cores dos materiais usados nas paredes como no teto são sempre quentes.
Os moradores que são motoramente independentes, escolhem seus pratos no
balcão onde estão dispostos os rechaus como em um buffet. Já aqueles que
precisam de alguma ajuda para movimentar-se, terão o acompanhamento ou
de seus cuidadores ou até de enfermeiros. A alimentação oferecida irá seguir o
cardápio previamente prescrito pelas nutricionistas do Solar, seguindo as
orientações médicas.

A

B

C

Figuras 25 - A e C: Referência a norma 9050/2004, quanto a circulação de
cadeirantes e corredores; dimensionamento mínimo para um usuário de muletas. Foto
11 - B: Imagem de um segundo refeitório que é usado para o chá da tarde e também
para outras refeições. Nesse espaço não se encontra espaços tão expressivos para a
correta circulação de cadeirantes.
Fonte: Figura A e C: norma 9050/2004, de Acessibilidade.
Foto B: Elaborado pela autora (2007).
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Foto 12- A: Vistas do salão de chá, que também funciona como refeitório.
Figuras 26 – B: Referência da norma 9050/2004, quanto às distâncias de um
cadeirante e uma mesa.
Fonte: Foto 12 – A: Elaborado pela autora (2007).
Figura 26 – B: Norma 9050/2004, de acessibilidade.

O grande átrio é o local central para onde os quartos se abrem, assim
como outras dependências do Solar. Logo na sua entrada, localiza-se um
pequeno palco, onde há um piano de calda e outros instrumentos musicais
estão dispostos. Nesse local, apresentam-se conjuntos musicais, o coro dos
próprios moradores do Solar, assim como temos várias ambientações com
sofás dispostos para que os moradores se encontrem, como recebam seus
convidados. Mesmo antes da 11h00min horas da manha, quando chegamos ao
átrio, a música ambiente já está tocando em um volume alto, músicas alegres,
para que os moradores comecem a se preparar para o almoço. Neste átrio,
também encontramos uma enorme lareira, deixando as salas de estar mais
aquecidas, já que a região no inverno é muito fria e úmida. O quadro de avisos
onde são noticiados os eventos oferecidos aos moradores também está junto
ao hall dos elevadores que também se encontra junto ao átrio. O átrio tem 20
metros de altura, o equivalente a cinco andares, adornados com plantas
tropicais, piano-bar, com pista de dança, onde os moradores têm aulas de
dança de salão e também participam de bailes organizados pelo residencial.
Todos os funcionários usam uniformes assim como os (as) enfermeiros (as) e
os cuidadores. Roupas brancas com os coletes coloridos, para cada função,
uma cor diferente. A título de uma avaliação para a pesquisa, no dia e horário
em que foram feitos esses registros fotográficos, esse dia a temperatura era
baixa, estava chovendo e, mesmo assim, a iluminação natural dentro do Solar
era de ótima qualidade.
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Fotos 13- B e C: Vistas do átrio, com salas de estar, em vários ambientes, com piano
e o palco para pequenas apresentações. Figuras 27 – A: Referência de medidas de
um usuário de muletas. D: Referência da norma 9050/2004, do acesso de cadeirantes.
E: Vista de uma das ambientações que está junto à lareira no átrio. F: Referência da
norma 9050/2004, de acesso para uma pessoa deficiente visual.
Fonte: Fotos 13 – B e C: Elaborado pela autora (2007).
Figura 27- E: Solar Ville Garaude.
Figuras A, D e F: norma de acessibilidade, 9050/2004.
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Figura 28 - A: Referência da norma 9050/2004, de um usuário de muletas. C:
Referência da norma 9050/2004, quanto à um cadeirante. Foto 14 – B: Vistas do
quadro de avisos e acesso ao átrio.
Fonte: Figuras A e C: norma de acessibilidade, de 9050/2004.
Foto B: Elaborado pela autora (2007).
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Foto 15 – B: Vista do acesso ao átrio. Figuras 29 - A e C: Referências da norma
9050/2004, de um usuário de andador e um portador de deficiência visual.
Fonte: Elaborado pela autora (2007).

De todos os residenciais pesquisados, o Solar apresentou aspectos positivos
que nenhum outro apresentou. Os ambientes, sempre muito agradáveis, como
se fosse à residência de cada morador, com a sensação de acolhimento,
aconchego. Também, foi o único residencial em que moradores com sérias
restrições físicas, além de serem aceitos, não ficam ¨escondidos¨. Freqüentam
o refeitório, mesmo com a ajuda de seus cuidadores, passeiam pelos jardins e
por todo o residencial.
A biblioteca é repleta de livros dos assuntos mais variados possíveis. Com
mais de 3.000 livros para todos os gostos, assinaturas de revistas de
periódicos para a atualização constante dos moradores e jornais do dia, a
biblioteca tenta suprir todos os gostos dos moradores. Computadores com
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acesso à Internet, também para que os moradores possam fazer pesquisas,
acessar seus emails; estão presentes na biblioteca.
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Figuras 30 - A: Referência da norma, quanto ao espaço para a cadeira de rodas, a
mesa e estante de livros. Foto 16 - B: Vista da Biblioteca.
Fonte: Figura A: norma NBR9050/2004 de acessibilidade.
Foto B: Elaborado pela autora (2007).
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Figuras 31 - A, B, C e E: Referência da norma, quanto ao espaço para a cadeira de
rodas, a mesa e estante de livros, além de usuário de muletas. Foto 17 - D: Vista da
Biblioteca.
Fonte: Figuras A,B,C e E: norma NBR9050/2004 de acessibilidade,
Fotos D: Elaborado pela autora (2007).
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Os jardins do Solar estão nos fundos do empreendimento. Caminhos
formandos pequenas praças, largos com bancos para que os moradores
possam descansar, sentar para conversarem. Lagos de carpas coloridas e
tartarugas, unidos através de um mini canal, protegidos por um corrimão como
uma barra de segurança para que nenhum morador escorregue para dentro do
lago. Uma cachoeira está nos fundos dos jardins como ponto focal do jardim.
O jardim segue o estilo de um jardim europeu. Iluminação feita através de
postes de luz facilita o tráfego dos moradores no período da noite.
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Figura 32 – A, C e E: Referência da norma, quanto ao espaço de visibilidade de um
usuário sentado, de um usuário de andador, além de medidas mínimas para um
cadeirante. Fotos 18 – B e D: Vistas do jardim e do lago, com guarda-corpos, para a
proteção dos moradores não caírem no lago e facilitar sua locomoção.
Fonte: Figuras A, C e E: da norma NBR 9050/2004.
Fotos A e B: Elaborado pela autora (2007).
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Figura 33 – A, C, D e F: Referência a norma quanto a mobilidade de um cadeirante,
de um usuário de muletas, de um deficiente visual e um cadeirante.
Fotos 19 – B e E: Vista do jardim e dos caminhos. Vista de uma das pequenas
praças, com piso de madeira, como um deck.
Fonte: Fotos B e E: Elaborado pela autora (2007).
Figuras A, C, D e F: da norma NBR9050/2004.
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Fotos 20 – A: Vista da fonte em uma das praças no jardim. C: Vista da churrasqueira
e do forno de pizza. Figuras 34 - B e D: referências da norma para um usuário com
um andador e com muletas.
Fonte: Figura: Solar Ville Garaude (2006).
Figuras 34 - B e D: Elaborado pela autora (2007).

A piscina é aquecida, totalmente fechada. A água não recebe cloro para
tratamento de sua água. Para entrar e sair da piscina, existe uma escada e
barras de segurança em toda sua extensão. O material usado no piso é
antiderrapante para evitar acidentes em toda a área. Diariamente, são
ministradas aulas de hidroginástica, sem qualquer aumento no preço das
mensalidades. Junto à piscina, há a banheira com hidromassagem,muito usada
pelos moradores para minimizar dores musculares, aumentar a flexibilidade e
tônus muscular. Próximo à essa área, encontramos a sauna seca e a ducha
circular.
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Fotos 21 – A e D: Vistas da piscina e da hidro, com barras de segurança em toda sua
extensão. Figuras 35 – B e C: Referência a norma quanto ao guarda-corpo e corrimão
de uma escada para acesso a piscina.
Fonte: Fotos 21 – A e C: Elaborado pela autora (2007).
Figuras 35 -B e C: norma NBR 9050/2004.

Sala de ginástica, totalmente aparelhada, incentivando os moradores a
praticarem ginástica, sempre com a orientação de professores. Existem aulas
programadas previamente, junto à programação do Solar, além de outras que
poderão ser agendadas entre um morador e seu treinador. Os fisioterapeutas,
muitas vezes, usam esta sala para sessões de fisioterapia com seus pacientes.
Piso antiderrapante para evitar acidentes entre os moradores. Muita claridade e
som ambiente para que o morador venha a fazer exercícios com muita alegria.
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Foto 22 – B: Vista da sala de ginástica, junto ao vidro que faz a divisão com a área da
piscina. Figuras 36 - A, C e D: referências a norma de acessibilidade para um
deficiente visual, um usuário de andador e um cadeirante.
Fonte: Foto B: Elaborado pela autora (2007).
Figura A, C e D: norma de acessibilidade, 9050/2004.

Uma sala com poltronas confortáveis, distribuídas em forma de auditório para
que todos, em qualquer local, assistam com o máximo de qualidade. O Solar
cria várias programações, como festivais de cinema italiano ou filmes franceses
e outros. Já é regra que duas vezes por semana, existam as noites de shows e
musicais. Nestes dias, a pipoca além de sucos e refrigerantes são distribuídos,
para que todos se sintam em um cinema de verdade. Cortinas com blackout
para vedar a luminosidade, como madeira nas paredes, para aumentar a
qualidade acústica. O home theater é equipado com o que há de mais moderno
em equipamentos eletrônicos, como ¨Dolby Digital 7.1, videokê e até Internet
para palestras.
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Figuras 37 – A, C, D e F: Referências a norma de acessibilidade, quanto ao local para
uma cadeira de rodas, em um auditório; à visibilidade de um cadeirante; às dimensões
de uma rampa. Fotos 23 – B e E: Vistas do home theater. A circulação é central, feita
através de uma rampa com grande inclinação, com inclinação fora da norma (5%).
Fonte: Fotos B e E: Elaborado pela autora (2007).
Figuras A, C, D e F: da norma NBR9050/2004, de acessibilidade.

Nos andares, onde estão os dormitórios, existem salas junto aos halls dos
elevadores, salas de estar, salas de jogos, mesas com computadores; locais
estes, para que hajam outros locais onde os moradores possam encontrar-se e
caso precisem fazer uma consulta à Internet, este morador não precise ir até a
biblioteca para fazer uma consulta. Estes espaços iniciaram-se com o
pensamento de serem centrais de enfermagem. Porém, o espaço era grande e
podia agregar outros eventos. Essas ambientações sempre estão abertas para
as grandes varandas, onde encontramos outras ambientações de estar.
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Figuras 38 – A, C, D e F: Referências a norma de acessibilidade, quanto a um
deficiente visual, um cadeirante, um usuário de andador e de muletas. Fotos 24 - B e
E: Vistas das salas nos andares que se abrem para os terraços. Nestas situações,
sala de jogos, sala de estar, com balcão de atendimento, com enfermeiras de plantão.
Fonte: Figuras A, C, D e F: norma de acessibilidade, 9050/2004.
Fotos B e E: Elaborado pela autora (2007).

O acompanhamento da saúde do morador está incluído na mensalidade. Os
serviços de enfermagem duram 24 horas, e serão esses enfermeiros que irão
ministrar os medicamentos nos horários certos aos moradores. Com
acompanhamento realizado através do computador, o profissional assinala e
acompanha convenientemente, a administração dos medicamentos nos
horários certos. O sistema irá acusar, à tempo, o remédio em falta no estoque
individualizado de cada morador. Os residentes são responsáveis pela compra
de seus medicamentos. Os cuidadores ou enfermeiros somente irão ministrar
seus remédios. Quanto à área de saúde, o empreendimento possui um
completo consultório médico, que faz acompanhamento de seus pacientes,
uma sala para atendimento de emergências. Caso haja uma emergência, o
serviço de ambulâncias será chamado. Em todos os andares, encontram-se
junto aos elevadores, no centro de cada pavimento, balcões de atendimento da
enfermaria.
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A laboraterapia é uma sala onde moradores encontram-se para discutir novas
apresentações de teatro, montagem do elenco, etc. Nesta sala, são ministradas
aulas de canto, fisioterapia da voz e até tai chi chuan.
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Figuras 39 – A e C: Referência a norma quanto a cadeirantes e ao seu acesso à
mesas, referência da circulação de cadeiras de rodas. Foto 25 - B: Vista da sala de
laborterapia.
Fonte: Figuras A e C: Solar Ville Garaude (2006).
Foto B: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.

Na sala de fisioterapia, encontramos profissionais especializados, nessa área,
com todos os equipamentos disponíveis necessários. A organização desse
serviço é realizado através de agendamento de atividades, com dia e hora
marcados, com antecedência. RPG, pilates e sessões de fisioterapia, são
práticas comuns do dia a dia dos moradores. Caso algum morador queira, este
poderá trazer um fisioterapeuta de fora, sem a necessidade de usar um
funcionário do residencial.

Figura 40 - Vistas das variadas formas de fisioterapia.
Fonte: Solar Ville Garaude (2006).
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O salão de beleza é tercerizado. Este espaço foi criado para dar melhor
suporte ao Solar. Dessa maneira, o morador não precisará sair do Solar para
fazer a manicure, cortar os cabelos ou até arrumá-los para algum evento. Há
também os serviços de barbearia.
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Figuras 41 – A e C: Referência à norma, quanto ao acesso de cadeirantes e mesas
de comer, assim como, cadeirantes. Foto 26 – B: Vista do salão de beleza.
Fonte: Figuras A e C: norma de acessibilidade, 9050/2004.
Foto B: Solar Ville Garaude (2006).

Em vez de em cada quarto existir uma varanda, foram criados grandes
terraços, um para cada pavimento, até para criar maior segurança aos
residentes. Esses terraços são grandes, com várias ambientações de estar.
Esses espaços são cobertos, podendo serem usados nos dias de chuva. O
guarda corpo é seguro, o piso é antiderrapante e, há luz artificial através de
arandelas, para que estes terraços possam ser usados no período da noite.
A composição cromática, tanto das áreas comuns como do interior dos
apartamentos, é extremamente agradável, não se parecendo em nada com um
hospital e sim com o conforto da própria casa. Aliais, há um predomínio de
cores quentes, vibrantes, criando grandes contrastes. Também a comunicação
visual em todo o Solar, nos pareceu muito eficiente, usando formas que
lembram o próprio empreendimento. Percebe-se muita preocupação com a luz
do residencial, por parte dos administradores quando se observa o projeto de
iluminação realizado dentro do Solar, porque este proporciona uma boa
qualidade de luz em todos os seus ambientes, está sempre agradável, sem
ofuscar e nem criar cantos escuros, sem sombras.
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Figuras 42 – A, C, D e F: Referências à norma 9050/2004, quanto à um portador de
deficiência visual, espaçamento necessário para um cadeirante sentar-se e para a
cadeira de rodas, além de um usuário de muletas. Fotos 27 – B e E: Vistas do terraço,
com ambientações, tanto para estar como para jogos.
Fonte: Figuras A, C, D e F: norma 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos B e E:: Solar Ville Garaude (2006).

Quanto aos aromas, não foi sentido nenhum aroma desagradável nem nos
apartamentos visitados, e, nem em áreas comuns. Grandes vitrôs e janelas,
propiciam uma ventilação adequada aos ambientes.

5.2.1 Aspectos positivos e negativos, quanto à uma avaliação técnica do Solar
Ville Garaude

 Ao longo dos corredores, salões, enfim, áreas comuns, somente foram
encontrados extintores de incêndio. Nos apartamentos não há nenhum
dispositivo para combate à incêndios, nem extintores, muito menos
detectores de fumaça para evitar acidentes.
 Quanto a comunicação visual, observa-se a grande quantidade e
qualidade nas informações espalhadas através do Solar. Eficiente
organização e planejamento. De fácil entendimento e leitura.
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 Como já descrito anteriormente, observou-se grande preocupação
quanto à concordância do projeto, quanto às normas que estabelecem
critérios para a completa e eficiente locomoção e utilização dos espaços
por pessoas que possuam alguma deficiência em sua locomoção,
principalmente nas áreas comuns. Portas, passagens e corredores com
largura para o trânsito de cadeiras de rodas. Já dentro dos próprios
apartamentos, foram encontrados espaços agradáveis, mas que não
estavam dentro dessas normas, como os sanitários que possuem barras
de apoio dentro do box, porém, sem espaço para um cadeirante entrar,
muito menos, movimentar-se dentro do sanitário. Os sanitários públicos,
foram planejados para atender às necessidades dos cadeirantes. Ao
longo dos pavimentos, em todos os planos, não se encontram nenhum
tipo de obstáculos no piso, dificultando o tráfego de cadeiras de rodas,
muito menos algum tipo de problemas no piso que provocasse alguma
queda, porque a manutenção é constante e rigorosa. Algumas rampas
para serem usadas por cadeirantes, estão fora da norma de
acessibilidade, porque estão com inclinação maior que 5%.
 Em todos os mobiliários, observa-se a grande preocupação em não
deixar móveis com cantos pontiagudos ou em posição para um dos
moradores se machucar.
 Espaços confortáveis, sem ruídos indesejáveis, e, com agradável
temperatura, são todas características encontradas no Solar. Pelos
dormitórios terem pé direito alto, além do piso frio, a temperatura pode
estar sempre mais baixa.
 Quando da pesquisa, não foi esclarecido se há algum tipo de
planejamento de rotas de fuga e seu treinamento assíduo com os
moradores, ou se os funcionários praticam como em uma brigada de
incêndio.
 Não foi possível entrevistar nenhum dos moradores.Todas as visitas
foram realizadas sempre com o acompanhamento da gerente,
controlando todos os momentos dessas visitas.

5.2.2 Conclusão preliminar do Residencial Solar Ville Garaude

Nota-se a grande preocupação desde a sua concepção até a sua constante
adaptação às necessidades vigentes. Em sua história, aparece como o
primeiro residencial assistido implantado na região metropolitana de S.P.
Desde sua inauguração até hoje, ele é de propriedade de uma única família
que, inclusive residiu em suas dependências ao longo de alguns anos. Esta
família teve o cuidado de pesquisar outros residenciais, tanto em países da
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Europa, como nos Estados Unidos, durante três anos, consecutivos antes de
iniciar sua construção. Somente depois dessa pesquisa, a família iniciou a
procura do melhor terreno e depois iniciaram a construção do edifício. Portanto,
este edifício, desde seu início, teve como função a implantação de um
residencial assistido. Não foram realizadas reformas, alterações, adaptações
ao projeto.
Comparado aos outros residenciais pesquisados, este é o único que têm 100%
de taxa de ocupação constante ao longo de todo o ano. Existe uma fila de
espera, o problema é que há a necessidade de um óbito dentro dos residentes
para que outro possa ocupar seu espaço. O conceito do residencial está
firmemente consolidado. Ao longo das visitas realizadas, o gerente que nos
acompanhava, conhecia a todos os moradores pelos seus nomes próprios,
particularidades de suas vidas, hábitos. No Solar, os residentes não são mais
um número como somente um cliente. Eles realmente os conhecem, e irão
tratar os moradores como uma extensão de suas próprias famílias.
Quanto às suas instalações, é preciso realmente conhecer o conceito do
residencial, isto é, a idéia geral é que o morador nunca isolar-se em seu
apartamento. Portanto, quando observam-se as dependências sociais, as
áreas comuns, nota-se a grande preocupação no dimensionamento dos
espaços, nos projetos de design de interiores, nas cores das instalações,
móveis, a própria música tocada em caixas de som, tudo com o nítido intuito de
atrair os moradores, criar uma atmosfera alegre, assim como vários tipos de
atividades sócias foram criadas com o objetivo de fazer o morador nem ter
vontade de permanecer em seu apartamento.
Já os apartamentos tiveram os seus projetos realizados com a meta de criar
espaços para este morador dormir, ler, descansar, mas os amigos, sua família,
ele receberá em alguma área social do residencial. Dentro do residencial
existem poucos apartamentos idealizados para atender à cadeirantes. Na
grande maioria, um cadeirante não irá atravessar a porta do sanitário, pela sua
pequena largura. Esse apartamento possui um grande dormitório, que é,
normalmente entregue ao morador sem nenhum mobiliário, para que este
futuro morador possa trazer seus antigos móveis e, dessa maneira, ele deverá
sentir-se o mais a vontade possível. O dormitório é muito bem arejado, mesmo
sem possuir ventilação mecânica, muito claro, principalmente pelas grandes
janelas. Além do dormitório, há um pequeno sanitário. Em todas as minhas
visitas ao residencial, somente conheci um dos tipos de apartamento, e, este
estava já esperando pelo futuro morador. O motivo por eu não ter visitado
outros apartamentos é que todos eles estavam ocupados.
As áreas sociais possuem dimensões grandes, espaços arejados, com
iluminação natural e artificial corretas. Os materiais empregados nos pisos são
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normalmente claros e antiderrapantes. Grandes aberturas no lugar de portas é
o que encontramos nestas áreas sociais. Entre os móveis, há sempre espaço
de circulação adequado e proporcional.
Realmente, seu ponto fraco são os espaços destinados aos apartamentos.
Aquele morador que passar mais horas de seu dia dentro das dependências de
seu apartamento, não terá tanto conforto como em outros residenciais
pesquisados, além de estar totalmente isolados de outros moradores pelo
motivo da concepção arquitetônica. Corredores largos, acabam por isolar os
apartamentos totalmente das áreas sociais.
Como já comentado anteriormente, não foi possível realizar entrevistas junto
aos moradores. Porém, foi possível observar os moradores que são
independentes assim como outros, cadeirantes e outros, totalmente
dependentes de cuidadores e enfermeiros, em ambas as situações, essas
pessoas têm aparência de pessoas muito felizes, vivendo em total
tranqüilidade. Os moradores, mesmos os mais debilitados não são
¨escondidos¨. Em outros residenciais, idosos que sejam portadores de alguma
enfermidade, nem lhes é permitida a sua entrada dentro destes residenciais
para se tornarem moradores.
Entretanto, a limitação financeira continua a ser uma barreira quase
intransponível. As mensalidades, novamente, comparado a outros residenciais
e os serviços oferecidos, não são as mais altas, todavia, impossíveis para
moradores financeiramente mais debilitados.

5.3 Residencial Santa Catarina
O Residencial Santa Catarina está situado na região da Av.Paulista, na
Rua Leôncio de Carvalho, 98; aproximadamente à 20 metros da Avenida
Paulista e a 50 metros da estação Brigadeiro do metrô. Está ao lado do Centro
Cultural do Banco Itaú, praticamente na frente do Edifício do Sesi, onde
encontram-se teatros, exposições, cinemas, restaurantes, museus, livrarias e
centros comerciais, assim como próximo ao Shopping Paulista e Casa das
Rosas. Estação
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Figura 43: Vista aérea da Avenida Paulista.
Fonte: Residencial Santa Catarina (2006).

O Residencial Santa Catarina, inaugurado no mês de julho de 2000,
pertence ao Hospital Santa Catarina. Quando de sua inauguração era
administrado pela Rede Parthenon, mas atualmente é administrado pelas
freiras que pertencem à Congregação Santa Catarina, irmãs que chegaram em
1897, vindas da antiga Prússia Oriental, hoje, Polônia, onde começaram sua
ordem religiosa há 400 anos. Em 1922, criaram a Associação Congregação de
Santa Catarina, de utilidade pública Federal, Estadual e Municipal. Possui o
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos. Essa associação utiliza a renda
das outras instituições em que atua como administradora, como o Hospital e
Colégio Santa Catarina, só em São Paulo, para sustentar outras entidades que
não possuam renda própria. O Residencial Santa Catarina, desde sua
inauguração em 2000, veio juntar-se a outras entidades dessa mesma
congregação.
O Residencial Santa Catarina teve sua construção iniciada em 03/1998 e
terminou em 07/2000. A inauguração foi em julho de 2000. O projeto tanto de
arquitetura como o de design de interiores pela empresa Kom, que fez uma
parceria com a Assisted Living, empresa americana especializada na terceira
idade. A construtora Company foi a responsável pela construção da edificação.
O edifício é composto por 125 apartamentos. São 16 pavimentos com 08
apartamentos em cada um. Existem 03 subsolos que são usados para
estacionamento, hoje tercerizado. Existem 02 elevadores sociais e 01 de
serviço que têm dimensões maiores para o transporte de pacientes em macas).
O empreendimento possui dois tipos de apartamentos: o apartamento superior,
com 38,00m2 e o apartamento máster com 42,00m2. Desde sua entrada
principal, observa-se a grandiosidade e luxo de suas dependências, com o uso
de materiais de ótima qualidade, espaços amplos, claros e arejados. Além de
ótimo atendimento por parte de seus funcionários, todos uniformizados. Junto à
recepção, encontram-se vários ambientes com salas de estar, dispostas de
maneira que o morador possa receber suas visitas, caso não queira, recebê-las
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na sala de estar de seu apartamento. Inclusive existem três pianos espalhados
por estes ambientes, que permitem a constante diversão dos moradores. Ao
longo desses ambientes, espalham-se móveis, também de ótima qualidade e
de extremo bom gosto. Porém, sem esquecer em nenhum momento, a
necessidade de deixar grandes espaços para a circulação de cadeiras de rodas
dos moradores, usuários de andadores e ainda, móveis sem cantos vivos,
evitando o acidente com qualquer morador. Nestes ambientes também foi
observado a grande preocupação em permitir o livre trânsito dos moradores,
cadeirantes ou não, pela facilidade de não ter desníveis no piso ou mesmo
degraus e muito menos tapetes soltos.
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Figuras 44 – A, C, D, F e G: referências à norma de acessibilidade com distâncias
necessárias para usuários de andadores, cadeirantes, muletas, deficientes visuais.
Fotos 28 – B e E: Vários ambientes de salas de estar/espera, no pavimento térreo.Um
dos pianos do Residencial para uso livre dos moradores.
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Fonte: Figuras 44 – A,C,D,F e G: figuras da norma NBR 9050/2004.Fotos 28 – B e
E: Residencial Santa Catarina (2006).

Nas paredes foram usadas cores suaves, mas sem o uso do ¨branco¨ como em
uma dependência hospitalar tradicional. A preocupação com o bem estar dos
idosos são notadas até nas mesas de jogos, com espaço para a cadeira de
rodas ¨entrar¨ embaixo dos tampos, respeitando as normas de Desenho
Universal. (CAMBIAGHI, 2007).
Foram construídos dois refeitórios. Um no pavimento térreo e outro no primeiro
andar. Os almoços e os jantares são servidos no pavimento térreo. As mesas
são para 02 pessoas, no mínimo, sempre pensando na socialização entre os
moradores. Os pratos são servidos em forma de buffet, em rechaus, onde o
morador irá encontrar um cardápio variado, elaborado por nutricionistas do
próprio Residencial, porém obedecendo as limitações (dietas) impostas pelos
médicos dos moradores, já que é comum o morador já ser portador de alguma
enfermidade como diabetes ou pressão alta, por exemplo.

A

B

D

C

E

F

Figuras 45 – A, C, D e F: Referência da norma quanto às dimensões necessárias
usuários de muletas, de bancada de Buffet para cadeirantes, para acessar um tampo
de mesa e a própria circulação dos cadeirantes. Fotos 29 – B e E: Vista de um dos
refeitórios. Bancada do Buffet, com os rechaus para os moradores servirem-se.
Fonte: Figuras 45 – A, C, D e F: norma de acessibilidade, 9050/2004;
Fotos 29 – B e E: Residencial Santa Catarina (2006).
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O outro refeitório está no primeiro pavimento onde são servidos tanto o café da
manha como o lanche da tarde e da noite. De qualquer maneira, como em
outros ambientes do Residencial, todas as medidas para a segurança e
conforto do morador foram observadas.
O home theater do Residencial, como todas as outras dependências, é
extremamente moderno em relação ao equipamento eletrônico e ao mobiliário,
com poltronas grandes, reclináveis, corfortáveis. O piso é revestido com
carpete, as cortinas com blackout, forro de gesso com desníveis no teto,
sempre com a intenção de ter o melhor resultado quanto à acústica do
ambiente e assim obter o máximo de qualidade na visualização das imagens.
No auditório, são ministradas palestras de interesse dos moradores do
Residencial. São feitas pesquisas entre os próprios moradores, dessa maneira
são escolhidos os temas ou os palestrantes convidados. Por esse motivo,
atualmente já tem Internet também no home theater.
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Figuras 46 – A, C, D, F e G: Referências a norma quanto às dimensões de um
auditório para um cadeirante. Fotos 30 – B e E: imagens da sala de home theater,
com TV a cabo e sala de eventos – auditório.
Fonte: Figuras 46 – A,C,D,F e G: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 30 – B e E: Elaborado pela autora (2006).
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Há uma capela para os moradores que pertençam à religião católica. Todas as
semanas, um padre vem celebrar a missa e ouví-los, conversar com os
moradores. Dos 90% de ocupação constante do residencial, 80% são
moradores católicos e 10% da comunidade israelita.
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Figura 47 – A: referência à norma quanto ao dimensionamento necessário para um
usuário de muletas. Foto 31 – B: Vista do altar da capela.
Fonte: Figura 47 – A: norma 9050/2004, de acessibilidade;
Foto 31 – B: Residencial Santa Catarina (2006).

No pavimento térreo, encontra-se a biblioteca, uma agradável sala com
estantes repletas dos mais variados títulos. Um ambiente confortável com sofás
e cadeiras. Muita claridade natural e luz artificial eficiente para que o morador
sinta-se atraído pela leitura. Neste local, também encontram-se dois
computadores ligados à Internet, para que o morador possa fazer pesquisas via
rede, receba e envie e-mails.
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Figuras 48 – A, C, D e E: referências à norma quanto à mesas de computadores para
acesso à Internet, na biblioteca, usuários de muletas, andadores e cadeirantes. Foto
32 – B: imagem da sala de computadores para acessar a Internet.
Fonte: Figura 48 – A, C, D e E: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 32 – B: Residencial Santa Catarina (2006).
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Figuras 49 – A, C e D: Referência a norma das dimensões de um cadeirante
acessando uma estante de biblioteca.
Foto 33 – B: Vista da biblioteca, com teto rebaixado, no qual estão embutidos os
difusores do ar condicionado, pontos de luz e sprinkers.
Fonte: Figura 49 – A, C e D: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 33 – B: Residencial Santa Catarina (2006).

Uma grande sala de artes, onde o morador que se interessar pode fazer aulas
dos mais variados tipos de artesanato, agendadas antecipadamente, para que
ele siga uma rotina, tenha uma agenda de compromissos. Também, nesta linha
de raciocínio, uma das professoras é a responsável pela organização de
passeios, visitas a museus, teatros, cinemas, compras em algum shopping,
incentivando a socialização do idoso. Nesses passeios, esses moradores
podem usar o transporte do próprio Residencial.
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Figuras 50 – A e C: Referência à norma quanto às rampas e sua inclinação adequada
para um cadeirante, e quanto às dimensões do acesso de um carro para um
cadeirante. Foto 34 - B: Transporte em uma van do Residencial à serviço dos
moradores.
Fonte: Figura 50 – A e C: norma NBR 9050/2004.
Foto 34 – B: Residencial Santa Catarina (2006).

Na cobertura do edifício, encontram-se tanto a piscina, assim como a sala de
ginástica. A área da piscina e em toda sua extensão tem piso frio, áspero,
fosco, antiderrapante, evitando quedas dos moradores. A piscina é totalmente
coberta, com água aquecida, com climatização em todo o ambiente. Para
entrar na piscina, o morador usa uma escada larga, com corrimão, guardacorpo e piso também antiderrapante.
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Figuras 51 – A, C e D: Referência a norma de altura de guarda-corpo e corrimão,
além do espaçamento necessário para um cadeirante, referência para dimensões de
guarda-corpo.
Foto 35 - B: Piscina aquecida e coberta, equipada com degraus entrando dentro da
piscina com corrimão e barra de apoio em toda sua extensão.
Fonte: Figura 51 – A, C e D: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 35 - B: Residencial Santa Catarina (2006).

Em toda a extensão do perímetro da piscina, existem barras de segurança. Há
uma ducha escocesa ao lado da piscina, além de uma sauna seca. A sala de
ginástica é totalmente aparelhada, com espaço para tratamento com
fisioterapeutas que programarão aulas específicas para cada tipo de problema
que esses moradores possuam. Todo o piso, tanto dentro da piscina, como,
fora dela, é antiderrapante.
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Figuras 52 – A e C: Referências da norma quanto às dimensões a usuários de
andadores e cadeirantes. Foto 36 - B: Sala de ginástica, totalmente aparelhada, onde
é comum encontrar algum morador que contratou os serviços de um fisioterapeuta
para atendimento particular.
Fonte: Figuras 52 – A e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 36 - B : Residencial Santa Catarina (2006).

No pavimento térreo, nos fundos, temos uma espaçosa praça, com inúmeros
bancos de madeira, espalhados em um aconchegante jardim, com passeios
onde se localizam o orquidário e o viveiro de pássaros. Observando esta área,
encontramos postes com iluminação para que este usuário possa usá-lo, além
das horas de sol durante o dia, em horários noturnos também. Como em outros
ambientes do Residencial, o piso também é antiderrapante.
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Figuras 53 – A, C, D e E: Referências à norma quanto às dimensões de um
bebedouro, de um cadeirante em um jardim e sua circulação.
Foto 37 – B: Vista do pátio externo nos fundos do Residencial, junto ao orquidário e
ao viveiro de pássaros.
Fonte: Figuras 53 – A, C, D e E: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 37 – B: Residencial Santa Catarina (2006).

Para conforto e fácil acesso para o morador, também encontramos uma
barbearia e um salão de beleza dentro do próprio Residencial. Dessa maneira,
os moradores podem agendar quando irão se arrumar, continuando com o
conceito da rotina, do morador ter compromissos com dia e hora marcada.
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Figuras 54 – A e C: Referências às normas de acessibilidade quanto aos usuários de
andadores e cadeirantes, além das dimensões necessárias para sua circulação. Foto
38 – B: Salão de cabelereiro e barbearia, onde o morador agenda seu próprio horário.
Fonte: Figuras 54 – A e C: norma 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 38 – B: Residencial Santa Catarina (2006).

Quanto à área de saúde, o empreendimento possui um completo consultório
médico, que faz acompanhamento de seus pacientes, serviço de enfermagem
durante 24 horas e, até uma sala para atendimento de emergências. Caso haja
uma emergência, o serviço de ambulâncias será chamado.
Durante uma de nossas visitas, porém, uma moradora estava passando mal e
quando se dirigiu até a porta da enfermaria, esta estava fechada, sem qualquer
pessoa para atendê-la. O resultado foi que para atender a idosa em questão,
foi chamado o serviço de ambulâncias, esta senhora foi levada às pressas para
um hospital e, na verdade, ela estava com a pressão alta, de forma que poderia
ter sido tratada na própria enfermaria, caso esta estivesse aberta.
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Figuras 55 – A, B, D e F: referências às normas para um cadeirante circular, assim
como um usuário de andador e muletas. Fotos 39 – C e E: Sala do consultório
médico, as consultas são agendadas com antecedência. Sala de emergência para os
primeiros cuidados.
Fonte: Figuras 55 – A, B, D e F: norma de acessibilidade, 9050/2004.
Fotos 39 – C e E: Residencial Santa Catarina (2006).

Figura 56 - Vigilância perimetral com acompanhamento de câmeras de monitoramento
instaladas em pontos estratégicos, prontificando o atendimento em eventuais
incidentes.
Fonte: Residencial Santa Catarina (2006).

Quanto aos corredores, estes são amplos, com aproximadamente 2,00m de
largura. São proporcionais, sempre com barras de apoio, como um corrimão,
em toda sua extensão. Também em todos os andares, para a espera dos
elevadores, encontram-se bancos para que o morador não espere por seu
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transporte vertical de pé. Até na entrada dos apartamentos, com sua entrada
realizada através de cartões magnéticos. O cuidado é tanto, que junto às
portas de entrada de cada apartamento, existem pequenas prateleiras onde
este morador poderá pousar suas bolsas até encontrar seu cartão magnético
para entrar em sua moradia.
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Figuras 57 – A e C: Referências as dimensões de abertura de portas e alturas de
barras. Foto 40 – B: Para entrar nos apartamentos, fechaduras eletrônicas.
Fonte: Figuras 57 – A e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 40 - B: Residencial Santa Catarina (2006).

No Residencial Santa Catarina, encontramos na área privativa, apartamentos
de altíssimo padrão. Todo com sala de estar com terraço, cozinha e copa com
balcão tipo americano, com armários, pia, microondas, frigobar, sanduicheira,
tudo de ótima qualidade. Os dormitórios podem possuir cama de solteiro ou de
casal, com armários embutidos, com cofre. Já no sanitário, temos dentro do
box do chuveiro, barras de apoio, banco para o banho dentro do box, secador
de cabelo, enfim, toda a infra estrutura para usuários quaisquer, até
cadeirantes. Em todos esses ambientes, encontram-se botões de emergência
para a segurança dos moradores. A televisão à cabo, pode ser vista tanto do
dormitório como da sala, porque está localizada na divisão destes ambientes,
em cima de um prato giratório. Já nos apartamentos recentemente reformados,
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na sala temos uma televisão de plasma e, a idéia é que para o quarto, o
usuário traga a sua. Há ar condicionado em todos os ambientes, com controle
remoto. Todos os apartamentos tem seu telefone, além do morador possuir seu
próprio ramal. A intenção do Residencial é com o passar do tempo, reformar
todos os apartamentos. Em alguns, já encontramos piso laminado de madeira
de alta resistência ao tráfego, com qualidade acústica, porque havia a idéia de
serem colocadas tábuas corridas de madeira, mas essa idéia foi abandonada,
por provocar barulho. Nestes novos apartamentos, também a área de armários
foi consideravelmente aumentada.O piso dos sanitários continua a ser frio, de
cerâmica fosca e antiderrapante. ( BARROS, 1999).
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Fotos 41- A e B: Dormitório com cama de casal ou solteiro, na cabeceira, arandelas
para leitura, telefone, rádio relógio, além da campainha de emergência. Nos quartos
antigos, a TV ainda está em cima de um prato giratório, na estante que faz a divisão
entre o quarto e a sala. Figura 58 – C: Referência a norma quanto às dimensões de
um dormitório para um cadeirante.
Fonte: Fotos 41 – A e B: Residencial Santa Catarina (2006).
Figura 58: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
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Fotos 42 – A, C e E: Vistas da sala do apartamento. Figuras 59 – B, D, F e G:
referências à norma de acessibilidade com limitações de espaçamento para usuários
de andador, muletas e cadeirantes.
Fonte: Fotos 42 – A, C e E: Residencial Santa Catarina (2006).
Figuras 59 – B, D,F e G: norma 9050/2004, de acessibilidade.
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Fotos 43 – A: Cozinha nos apartamentos, aberta para a sala. C: Imagem da cozinha
dos apartamentos recém-reformados. Figura 60 – B: Referência a norma quanto às
dimensões para um cadeirante dentro de uma cozinha.
Fonte: Foto 43 - A e C: Residencial Santa Catarina (2006).
Figura 60 - B: norma NBR 9050/2004.
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Figuras 61 – A, C, D e E: Referências a norma quanto às dimensões das barras de
segurança dentro de um sanitário. Foto 44 - B: Nos sanitários, dentro do Box de vidro,
com barras de segurança, banco para banho, piso antiderrapante, além de campainha
de emergência.
Fonte: Figura 61 – A, C, D e E: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 44 – B: Residencial Santa Catarina (2006).

5.3.1 Aspectos positivos e negativos, quanto à uma avaliação técnica do
Residencial Santa Catarina

 Ao longo dos corredores, salões, enfim, áreas comuns, encontramos
tantos extintores de incêndio como sprinkers, embutidos no teto
rebaixado. Nos apartamentos existem dispositivos de controle de
fumaça, sprinkers, para combate à incêndios, extintores.
 Quanto a comunicação visual, observa-se a grande quantidade e
qualidade nas informações espalhadas através do Solar. Eficiente
organização e planejamento. De fácil entendimento e leitura.
 Como já descrito anteriormente, observou-se grande preocupação
quanto à concordância do projeto, quanto às normas que estabelecem
critérios para a completa e eficiente locomoção e utilização dos espaços
por pessoas que possuam alguma deficiência em sua locomoção,
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principalmente nas áreas comuns. Portas, passagens e corredores com
largura para o trânsito de cadeiras de rodas. Já dentro dos próprios
apartamentos, foram encontrados espaços agradáveis, mas que não
estavam dentro dessas normas, como os sanitários que possuem barras
de apoio dentro do box, porém, sem espaço para um cadeirante entrar,
muito menos, movimentar-se dentro do sanitário. Os sanitários públicos,
foram planejados para atender às necessidades dos cadeirantes. Ao
longo dos pavimentos, em todos os planos, não se encontram nenhum
tipo de obstáculos no piso, dificultando o tráfego de cadeiras de rodas,
muito menos algum tipo de problemas no piso que provocasse alguma
queda, porque a manutenção é constante e rigorosa. Somente a rampa
de entrada do Residencial, com acabamento em paralelepípedos, para
serem usadas por cadeirantes, estão fora da norma de acessibilidade,
porque estão com inclinação maior que 5%.
Em todos os mobiliários, observa-se a grande preocupação em não
deixar móveis com cantos pontiagudos ou em posição para um dos
moradores se machucar. Somente no pavimento térreo, nas salas de
estar, os espaços de circulação podem ficar estreitos algumas vezes,
até pelos excessos de móveis.
Espaços confortáveis, sem ruídos indesejáveis, e, com agradável
temperatura, são todas características encontradas no Residencial. Nos
dormitórios, mesmo tão próximos à Avenida Paulista, as janelas e vitrôs
possuem vidros duplos, evitando ruídos. Quanto a temperatura, o ar
condicionado em cada quarto, faz com que todos os apartamentos
tenham controle individual, além de serem locais secos, sem umidade.
Quando da pesquisa, não foi esclarecido se há algum tipo de
planejamento de rotas de fuga e seu treinamento assíduo com os
moradores, ou se os funcionários praticam como em uma brigada de
incêndio.
Não foi possível entrevistar nenhum dos moradores. Todas as visitas
foram realizadas sempre com o acompanhamento da gerente,
controlando todos os momentos dessas visitas.
O alto custo das mensalidades segrega por demais os possíveis
moradores.

5.3.2 Conclusão preliminar do Residencial Santa Catarina
Este residencial foi um dos primeiros a ser construídos, com o conceito
de residencial assistido, desde seu início. Mesmo possuindo o conceito de
atendimento hoteleiro competente e completo, não é possível descrever essa
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mesma avaliação quanto ao serviço hospitalar. Algumas falhas, inclusive,
foram constatadas ao longo de nossas visitas.
De todos os residenciais visitados, o Santa Catarina possui uma das melhores
aparências externas. Suas dependências sociais são equipadas com o que há
de melhor em qualidade. Já os apartamentos possuem espaços extremamente
equipados, além de muito luxuosos. Enquanto os outros apartamentos dos
outros residenciais possuem somente um dormitório e um sanitário, os
apartamentos deste residencial têm além do dormitório e do sanitário, uma
saleta, além de uma pequena cozinha. São dois tipos de apartamentos que
terão como diferenciais somente suas dimensões.
O que se nota, com certeza, é que as instalações arquitetônicas foram
corretamente planejadas, sem economia. Desde seu início, o projeto desta
edificação foi idealizado com a finalidade de ser um residencial assistido. Para
esta pré-conclusão de avaliação deste trabalho, este dado, torna-se relevante
porque estamos analisando edificações que passaram por adaptações,
reformas e, outras que sempre tiveram como destino, esta função.
Os funcionários, todos uniformizados, dedicam um tratamento adequado aos
moradores, de maneira clara, porém, contida. Esse tipo de tratamento passou a
ser importante para entender o conceito adotado pelo residencial. Eles aceitam
até alguns moradores que já possuam algum tipo de dependência, entretanto,
darão preferência à moradores independentes.
O Residencial Santa Catarina, quando iniciou seus trabalhos, possuía uma
empresa de hotelaria que fazia sua administração, hoje, essa empresa foi
desqualificada e, as próprias freiras, proprietárias do Hospital Santa Catarina é
quem fazem sua administração.
Esse fato, com certeza, vem confirmar, que a postura do residencial sofreu
alterações. Antes era praticamente inconcebível a aceitação de moradores
dependentes, de alguma maneira. Hoje, desde que acompanhados de
cuidadores previamente contratados, pelos seus familiares, esses idosos
podem ser aceitos como moradores, ainda que com restrições.
A conclusão que se chega é que o residencial, pela maneira que funciona, pela
disposição arquitetônica, o residencial cria ainda algumas dificuldades para
alguns moradores. Como os apartamentos são extremamente bem equipados
e luxuosos, muitos moradores passam longos períodos de seus dias dentro de
seus apartamentos, participando muito pouco de atividades coletivas. O
sentimento depressivo instala-se e o isolamento só irá aumentar. Quando se
comenta sobre a disposição arquitetônica, o objetivo é explicar um projeto que
foi idealizado criando o isolamento dos moradores.
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Quanto às dependências, em toda a análise do Residencial Santa Catarina,
nota-se que vários cuidados foram tomados quando da realização do projeto,
forçando a idéia de um dos melhores projetos aqui analisados, porém, seu
conceito de uma super infra-estrutura irá também ser a responsável pelo
afastamento dos moradores, uns dos outros.

5.4 Residence Care – Hotelaria Ocupacional para Idosos
O Residence Care está localizado na região de São Bernardo do
Campo, na Avenida Álvaro Guimarães, 215, no bairro do Planalto em São
Bernardo do Campo, em São Paulo. O médico responsável por todo o
residencial é o Dr.Guilherme Mendes Prota. A proprietária é uma decoradora
que precisava internar sua avó, e, em todos os lugares que pesquisou, nenhum
a agradou. Então, a opção foi construir um espaço, que atendesse às
necessidades de um idoso que era doente, já com algumas deficiências físicas.
São 144 apartamentos, distribuídos em 04 pavimentos. Para a circulação
vertical dos moradores, existem 02 elevadores sociais e 01 de serviço, maior
para poder transportar pacientes em macas. A área que o edifício ocupa é de
2800,00m2. O prédio possui 03 tipos diferentes de apartamentos.
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Foto 45 - A: Vista da fachada principal do Residence Care. Figura 62 – B e C:
Referência â norma para um cadeirante ultrapassar uma porta e vaga de um
automóvel para um cadeirante.
Fonte: Foto 45 - A: Residence Care (2007)
Figura 62 – B e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
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Fotos 46 – A e B: Vistas da recepção do Residence Care. Figura 63 – C: Referência
à norma quanto ao distanciamento necessário para um usuário de muletas.
Fonte: Fotos 46 –A e B: Residence Care (2007)
Figura 62 – C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
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Figuras 64 – A, B e D: Referências à norma de acessibilidade quanto às distâncias de
um cadeirante em um balcão de atendimento, um usuário de andador. Foto 47 – C:
Vista da recepção do Residence Care.
Fonte: Figuras 64 – A, B e D: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 47 – C: Residence Care (2007)

Já na recepção, encontramos alguns ambientes de salas de estar, onde os
moradores sentam-se tanto para conversar entre si, como para receber seus
familiares. Desde a entrada, observa-se a grande preocupação de manter a
circulação ampla, para o fácil acesso de cadeira de rodas e andadores.
O balcão do café tornou-se um ponto de encontro para os moradores, assim
como, quando recebem a visita de seus familiares. Ergonomicamente, esta
área não foi criada para receber um cadeirante. Tanto o balcão do café, muito
alto, assim como, banquetas fixas, também altas, restringem totalmente o
acesso para os cadeirantes e outros usuários de andadores, muletas e até
deficientes visuais.
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Figura 65 – A, C e D: Referências a norma para o cadeirante que será atendido por
outra pessoa. Foto 48 - B: Vista do balcão do café do Residence Care. Referências a
norma para o cadeirante que será atendido por outra pessoa.
Fonte: Figura 65 – A, C e D: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 48 - B: Residence Care (2007).

O restaurante, onde são servidas todas as refeições, é organizado em mesas
retangulares, com lugar para 08 pessoas, com muita comodidade. O piso é de
madeira, envernizado, encerado, podendo criar problemas para os moradores
com alguma dificuldade de locomoção.
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Figura 66 – A: Referências a norma para o cadeirante que usa uma mesa. Foto 49 B: Vista do restaurante do Residence Care.
Fonte: Figura 66 – A: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 49 - B: Residence Care (2007)
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Figuras 67– A, C e D: Referências à norma quanto ao espaço necessário para o
cadeirante circular em um refeitório. Foto 50 - B: Vista do restaurante do Residence
Care.
Fonte: Figura 67 – A, C e D: norma NBR 9050/2004.
Foto 50 – B: Residence Care (2007)

Os apartamentos possuem pisos laminados, antiderrapante, com móveis
encostados nas paredes, facilitando a circulação. Há uma campainha tanto na
cabeceira das camas, assim como, nos sanitários. As cortinas são curtas, de
tecido, com estampas de flores, deixando a ambientação com um estilo
feminino e acolhedor. Há, em todos os apartamentos, uma televisão de 20
polegadas, em uma prateleira alta. Em todos os dormitórios, há sempre um
móvel com a função de escrivaninha, com uma luminária. Como faz parte da
política deste residencial, aceitar moradores com grandes restrições físicas,
cadeirantes, observa-se que dentro dos apartamentos há espaço correto de
circulação para cadeiras de rodas, porém, caso este morador, cadeirante
queira usar a bancada da escrivaninha como mesa de apoio, muitos destes
usuários não poderão entrar com suas cadeiras de rodas embaixo dos tampos
das escrivaninhas porque não há espaço, e, ainda existe um gaveteiro fixo ao
tampo, impedindo seu acesso.
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Figuras 68– A e C: Referências à norma quanto ao espaço necessário para o
cadeirante circular em um dormitório. Foto 51 - B: Vista de um dos dormitórios
Residence Care.
Fonte: Figuras 68 – A e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 51 – B: Residence Care (2007)

Existem apartamentos para uma, duas, três e quatros pessoas diferentes.
Esses apartamentos tem uma mensalidade menor em comparação com os
outros. Muitas vezes esse tipo de dormitório torna-se necessário quando há um
morador que tem baixa mobilidade, permanece muito tempo em uma cama, e,
não quer e nem pode ficar muito tempo sozinho. Porém, esse tipo de
acomodação, não está estabelecida em um hotel de luxo. Todos os
apartamentos possuem ar condicionado, embaixo das janelas.
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Figuras 69 – A, B e D: Referências à norma quanto ao espaço necessário para o
cadeirante, usuário de andador e muletas circularem em um dormitório. Foto 52 - C:
Vista de um dos dormitórios para 03 pessoas do Residence Care.
Fonte: Figuras 69 – A, B e D: norma 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 52 – C: Residence Care (2007)

Os sanitários dos apartamentos possuem um lavatório, vaso sanitário e Box
com ducha. Tanto dentro do Box como em volta do vaso sanitário, existem
barras de segurança para a utilização dos moradores com algum tipo de
limitação.
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Figuras 70 – A, C e D: Referências à norma quanto ao espaço necessário para um
cadeirante, circular em um sanitário. Foto 53 - B: Vista de um dos sanitários do
Residence Care.
Fonte: Figura 70 – A, C e D: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 53 – B: Residence Care (2007).

Na área externa, para a diversão dos idosos, há um tanque para a criação de
carpas dentro de um belo jardim. Dentro desta paisagem, encontram-se vários
caminhos, todos com guarda-corpos e corrimões para a segurança dos
moradores.
O que há em deficiência em toda a área externa é uma iluminação adequada
para passeios noturnos. Caso algum morador queira passear no fim de uma
tarde ou no período noturno, não será possível. Alguns postes de iluminação
em número muito limitado, não são suficientes.
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Figuras 71- A, C, D e F: referências à norma quanto ao distanciamento de
bebedouros, cadeirantes, usuários de muletas, além do acesso de cadeirantes em
rampas. Foto 54 - B e E: Vistas do criadouro de carpas e dos jardins do Residence
Care.
Fonte: Figuras 71 – A, C, D e F: norma 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 54 – B e E: Residence Care (2007)

Em toda a extensão dos jardins do residencial, encontram-se passeios com
bancos para que o morador possa fazer caminhadas e também descansar
quando for necessário. Os terraços estão em volta dos jardins e são cobertos.
Dessa maneira, mesmo quando chove, os moradores poderão sair, conversar
sentados em mesas e estarão protegidos.
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Figuras 72- A e C: referências à norma quanto ao distanciamento de cadeirantes,
usuários de andadores para a circulação adequada em terraços, varandas. Foto 55 B: Vista da varanda que dão para os jardins do Residence Care.
Fonte: Figuras 72 – A e C: norma 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 55 – B: Residence Care (2007)
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Figuras 73 – A e C: Referência a norma quanto às dimensões para um cadeirante
sentar-se a uma mesa, assim como um usuário de muletas. Foto 56 – B: Vista do
jardim do Residence Care.
Fonte: Figuras 73 – A e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 56 –B: Residence Care (2007)

Há uma sala de recreação com mesas específicas para a prática de jogos,
onde, os moradores poderão inclusive receber até seus netos e bisnetos para
brincadeiras.
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Figuras 74 – A e C: Referências à norma de acessibilidade quanto ao distanciamento
necessário para que um cadeirante possa usar as mesas de atividades lúdicas. Foto
57 – B: Vista da sala de jogos do Residence Care
Fonte: Figuras 74 – A e C: norma de acessibilidade, 9050/2004.
Foto 57 – B: Residence Care (2007)

Outra área muito frequentada pelos moradores é a piscina coberta, aquecida,
com acesso através de uma rampa com corrimão, com pequena inclinação,
para o conforto e segurança dos idosos. O piso é antiderrapante, as cores são
claras e a iluminação totalmente adequada até para ser usada em horários
noturnos.

A

B

C

Figuras 75 – A e C: Referência a norma sobre o acesso do cadeirante a piscina. Foto
58 – B: Vista da piscina coberta do Residence Care
Fonte: Figuras 75 – A e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 58 - B: Residence Care (2007)

Uma capela onde os moradores podem freqüentar, mesmo aqueles que não
forem da religião católica, é um dos locais mais freqüentados pelos idosos. Um
padre comparece todas as semanas para celebrar missas. Tanto o piso, assim
como, as paredes, são revestidos de madeira, com bancos duplos encostados
nas paredes, sobrando um grande espaço para o acesso de cadeiras de rodas,
como andadores.
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Figuras 76- A, C e D: Referências à norma quanto ao distanciamento necessário
para um cadeirante circular em uma capela. Foto 59 – B: Vista da capela ecumênica
do Residence Care
Fonte: Figuras 76 – A, C e D: norma 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 59 – B: Residence Care (2007)

Nesse residencial, mesmo usando um nome de hotelaria para idosos, ele tem
muito mais a função de uma casa de saúde pela quantidade de idosos com
algum tipo de imobilidade ou total incapacidade de movimentarem-se. O
conceito desse residencial é de um espaço muito mais caseiro do que
hoteleiro. A intenção do Residence care é fornecer um local agradável,
acolhedor para aquele idoso que já está restrito, constantemente à sua cama.
Que este morador passe o menor tempo possível sozinho.

5.4.1 Aspectos positivos e negativos, quanto à uma avaliação técnica do
Residencial Residence Care
 Ao longo dos corredores, salões, enfim, áreas comuns, somente
encontramos alguns extintores de incêndio. Nos apartamentos não há
nenhum dispositivo para combate à incêndios, nem extintores, muito
menos detectores de fumaça para evitar acidentes.
 Quanto a comunicação visual, observa-se uma grande tentativa em
passar algumas informações espalhadas. Mas não eficiente.
 Como já descrito anteriormente, observou-se grande preocupação
quanto à concordância do projeto, quanto às normas que estabelecem
critérios para a completa e eficiente locomoção e utilização dos espaços
por pessoas que possuam alguma deficiência em sua locomoção,
principalmente nas áreas comuns. Portas, passagens e corredores com
largura para o trânsito de cadeiras de rodas. Já dentro dos próprios
apartamentos, foram encontrados espaços agradáveis, que estavam
dentro dessas normas, como os sanitários que não possuem barras de
apoio dentro do box, mas com espaço para um cadeirante entrar,
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movimentar-se dentro do sanitário. Os sanitários públicos, não foram
planejados para atender às necessidades dos cadeirantes.
Ao longo dos pavimentos, em todos os planos, não se encontram
nenhum tipo de obstáculos no piso, dificultando o tráfego de cadeiras de
rodas, muito menos algum tipo de problemas no piso que provocasse
alguma queda, porque a manutenção é constante e rigorosa. Algumas
rampas para serem usadas por cadeirantes, foram instaladas de
maneira correta, com inclinação abaixo de 5%.Porém, os caminhos em
que um cadeirante pode movimentar-se são poucos.
Em quase nenhum dos mobiliários, houve alguma preocupação em
relação principalmente os das áreas sociais. Móveis com cantos
pontiagudos ou em posição que um dos moradores pode se machucar é
um fato corriqueiro nos ambientes do Residence Care.
Um aspecto até curioso foi que a propaganda do estabelecimento fala de
hotelaria 5 estrelas, e, mesmo assim, possui quartos para 02, 03 e até
04 pessoas dormirem juntas. Parece uma incoerência.
Não há grandes preocupações quanto a qualidade de ruído. Como o
empreendimento está em uma região mais tranquila, nem foi cogitado
algum tratamento acústico. Quanto a questão da temperatura, como a
cidade de São Bernardo do Campo é quente, há a necessidade de
aparelhos de ar condicionado em todos os quartos.
Quando da pesquisa, não foi esclarecido se há algum tipo de
planejamento de rotas de fuga e seu treinamento assíduo com os
moradores, ou se os funcionários praticam como em uma brigada de
incêndio. Como este estabelecimento recebe muitos moradores com
seríssimas deficiências físicas, em um acidente com fogo, caso não
exista essa preocupação, os resultados serão trágicos.
Não foi possível entrevistar nenhum dos moradores. Todas as visitas
foram realizadas sempre com o acompanhamento da gerente,
controlando todos os momentos dessas visitas.
O valor das mensalidades, comparando aos outros residenciais, não é o
dos mais altos.

5.4.2 Conclusão preliminar do Residencial Residence Care

O Residence Care, foi criado a partir de uma necessidade familiar. Quando a
avó da proprietária ficou muito doente, não havia um local adequado para
interná-la na região de São Bernardo do Campo. Várias cuidadoras foram
contratadas para cuidar dessa idosa até que este edifício onde está localizado
o Residence Care foi adquirido.
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Esta edificação era um hotel, e, depois da aquisição, a proprietária fez algumas
reformas e o reinaugurou como um empreendimento destinado a hotelaria da
terceira idade.
Quando das visitas realizadas, porém, constatou-se uma outra realidade. Onde
se esperava encontrar os serviços de hotelaria como em um residencial
assistido, o que encontramos foram os serviços de uma casa de saúde.
Diferente de outros residenciais que acabam escolhendo seus moradores e,
quase nunca aceitam idosos dependentes, o Residence Care, por sua vez,
aceita preferencialmente idosos dependentes. Alguns idosos independentes
também são moradores deste residencial, porém em menor número. Quando
se avalia este empreendimento, a crítica é quanto a publicidade deste
estabelecimento ser de um hotel luxuoso que também atenderia este público
de idosos, porém o idoso independente, terá poucas atividades a serem
realizadas porque estas não fazem parte do conceito do residencial.
Neste estabelecimento encontramos alguns tipos diferentes de apartamentos,
com uma, duas, três e até quatro camas. É difícil encontrar um hotel com
apartamentos com uma quantidade tão grande de camas.
Quando se estuda o mercado de trabalho, percebe-se que há espaço para
vários tipos de empreendimentos, assim como para o Residence Care, porém a
avaliação negativa é contra a falta de infra-estrutura para um residencial
assistido, como o empreendimento se define.
5.5 Alef Residencial – antigo Solar do Marquês
O Residencial Solar do Marquês, Alef Residencial, está localizado na região central de
São Paulo, na Rua Marquês de Itú, 816, no bairro de Higienópolis.

Foto 60: Vistas do entorno, o bairro de Higienópolis.
Fonte: Alef Residencial (2007)
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Foto 61 - Vista da fachada do Alef Residencial.
Fonte: Alef Residencial (2007)

A administração do Residencial Alef hoje esta nas mãos de uma família
israelita. A senhora Roseli Nunes é a gerente do Alef, atualmente. Antes, o
empreendimento era um hotel, com serviços de flat. Foi vendido, recentemente
e a nova administração, reformou o edifício, adaptando-o para um residencial
assistido, voltado para atender às necessidades de idosos. Porém, não faz
parte do interesse do empreendimento atender como moradores, cadeirantes e
portadores de deficiências graves motoras e mentais.
Comenta-se abertamente essa opção do residencial em escolher seus
moradores, declinando os doentes. O edifício, antes com a função de um hotel,
mais precisamente, como um apart-hotel, conhecido por Solar do Marquês, foi
vendido para esse pequeno grupo de investidores israelitas, que pesquisaram
durante algum tempo, e, decidiram pela mudança de uso, objetivando seu
público alvo, idosos, independentes e cadeirantes, porém com pouquíssima ou
nenhuma dependência.
O empreendimento é composto de 144 apartamentos, distribuídos em 20
pavimentos. Em média, são 08 apartamentos por andar, atendidos por 02
elevadores sociais e 02 elevadores de serviços, estes maiores para poderem
transportar pacientes em macas, o que quase nunca acontece.
São 03 subsolos onde funcionam além do estacionamento que é tercerizado,
outros serviços tais como, auditório e salas de atendimento médico.
Existem dois tipos de apartamentos, o tipo superior, com 38,00m2 e o
apartamento máster, com 42,00m2. Junto a entrada do Alef Residencial, há a
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recepção, com um balcão de atendimento, como em um hotel, com
mensageiros, recepcionistas administrando a entrada e saída dos moradores,
não só idosos, fazendo o check in e o check out.
Junto a esta entrada, há o lobby, com salas de estar, várias ambientações,
para atender ao serviço de sala de espera, ou ponto de encontro entre os
moradores.
O café do Alef, local bastante disputado em vários horários do dia, para se
tomar o famoso ¨capuccino¨, é composto de mesas e cadeiras de madeira na
cor escura, com cantos arredondados. Um ambiente muito aconchegante.
Cabe ressaltar o conceito desta ambientação, que quando criado, teve a
intenção de passar a idéia de um ¨pub¨ inglês.
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Figuras 77- A e B: Referências à norma quanto ao distanciamento necessário para
um cadeirante, um usuário de muletas circularem em um café. Foto 62 – C: Vista do
café do Residence Care
Fonte: Figuras 77 – A e B: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 62 – C: Alef Residencial (2007)

O refeitório do Alef está localizado no pavimento térreo, nos fundos do prédio,
com vista para o jardim. As mesas adotadas são para quatro pessoas, sempre
com a intenção da socialização entre os moradores. As mesas são sempre
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retangulares, mas a circulação acaba não sendo prejudicado porque há muito
espaço para o trânsito de cadeirantes.
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Foto 63- A: Vista do restaurante, junto ao jardim, no pavimento térreo. Figura 78- B:
Referência a norma quanto a mobilidade de um cadeirante.
Fonte: Foto 63 - A: Alef Residencial (2007).
Figura 78 - B: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.

No primeiro pavimento, depois de uma reforma, foi criado esse grande terraço,
onde estão dispostas mesas com cadeiras para o morador ter a possibilidade
de sentar-se e apreciar a paisagem da rua, em dias ensolarados, com
segurança e tranquilidade.
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Figuras 79- A e C: Referência a norma quanto a mobilidade de um cadeirante. Foto
64- B: Vista terraço, no primeiro pavimento.
Fonte: Figuras 79 – A e C: norma 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 64 – B: Alef Residencial (2007)

Uma das salas do antigo flat foi reformada para poder receber um salão de
beleza. Como as dimensões são grandes, nesse espaço, existem todos os
equipamentos necessários para atender as ambições dos moradores, sem que
estes precisem sair do Alef.
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Figuras 80 – A e C: Referência a norma quanto a mobilidade de um cadeirante. Foto
65 – B: Vista do salão de beleza.
Fonte: Figuras 80 – A e C: norma 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 65 – B: Alef Residencial (2007)

A biblioteca encontra-se em uma sala onde várias estantes de madeira na cor
clara, estão repletas de livros dos assuntos mais variados possíveis. Revistas
contemporâneas, além dos jornais diários, estão à disposição dos moradores.
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Figuras 81 – A, C, D, E e F: Referência a norma quanto a acessibilidade de um
cadeirante em uma biblioteca. Foto 66 – B: Vista da biblioteca.
Fonte: Figuras 81- A, C, D e F: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 66 – B: Alef Residencial (2007)

No Alef Residencial, existem duas piscinas, uma externa, nos fundos do prédio,
esta aberta para um jardim e, outra, ao seu lado, fechada, coberta e
climatizada, com a banheira de hidromassagem próxima. Essa piscina coberta,
têm seus fechamentos feitos de esquadrias de alumínio e vidro translúcido.
A entrada para dentro da piscina é realizada através de uma rampa, com
pequena inclinação, com corrimão, para o uso de idosos já com alguma
dificuldade de locomoção. Em toda extensão do perímetro da piscina, existem
barras de segurança, assim como o material usado como revestimento do piso
é antiderrapante.
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Figuras 82 – B e C: Referência a norma quanto a acessibilidade de um cadeirante em
uma piscina. Foto 67 – A e D: Vistas da piscina coberta, aquecida e banheira de
hidromassagem.
Fonte: Figuras 82 – B e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 67 – A e D: Alef Residencial (2007)
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Foto 68 - A: Piscina externa junto ao jardim, nos fundos do Solar. Figura 83 - B:
Referência a norma quanto à escada móvel para adaptar em piscina reformadas para
idosos, que não existe no Alef Residencial..
Fonte: Foto 68 – A: Alef Residencial (2007)
Figura 83 – B: norma NBR 9050/2004.

162

As áreas voltadas para as atividades físicas tem características de
ambientações profissionais,com vários aparelhos de ginástica, como esteiras,
bicicletas e steps. com som ambiente, ar condicionado e TV, com iluminação
própria para uma academia, com uma linda vista para o jardim. É possível
agendar massagens, tratamentos faciais e corporais, além de sessões de
fisioterapia e hidroterapia. Também é possível agendar com um personal
trainer aulas com acompanhamento totalmente individual. Antes de qualquer
atividade, o morador deverá passar por uma avaliação física e nutricional.
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Fotos 69 – A, B e E: Imagens das várias salas de ginástica. Figuras 84 – C, D e F:
Referência a norma quanto às distâncias necessárias para a correta circulação de
usuários de andadores e cadeirantes.
Fonte: Fotos 69 – A, B e E: Alef Residencial (2007)
Figuras 84 – C, D e F: norma 9050/2004, de acessibilidade.
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É um grande salão onde estão distribuídas mesas redondas, para quatro
pessoas, jogarem os mais variados jogos de tabuleiros. As mesas e as
cadeiras são de madeiras, na cor escura.
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Figuras 85 – A, C e D: Referência a norma quanto às dimensões de cadeiras de
rodas na circulação em uma sala de jogos. Foto 70- B: Salão de jogos.
Fonte: Figura 85 – A, C e D: norma NBR 9050/2004.
Foto 70 – B: Alef Residencial (2007)

Salas, tanto para consultas médicas previamente agendadas, assim como os
primeiros cuidados em uma situação de emergência, são encontradas no Alef
Residencial. Estas salas têm grandes dimensões, o acabamento do piso é um
laminado plástico, fosco, na cor clara, com os rodapés com cantos
arredondados, para aumentar a limpeza e sua conservação. As paredes e teto
foram pintados na cor branco. Persianas claras também para facilitar a limpeza.
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Figuras 86 – A e C: Referências à norma quanto ao dimensionamento mínimo para a
adequada circulação de usuários de andadores e cadeirantes no consultório médico.
Foto 71 – B: Consultório médico.
Fonte: Figuras 86 – A e C: norma 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 71 – B: Alef Residencial (2007)

Estas salas de eventos possuem tamanhos variados, com lay outs diferentes e
outras possibilidades de organização. As variadas disposições de cadeiras,
poltronas com e sem mesas, facilitam a organização de eventos. Dependendo
da agenda estipulada pelo Alef Residencial, em uma sala de eventos pode
ocorrer a passagem de filmes, como uma sessão de cinema e, em outro tipo de
sala, pode ocorrer uma palestra de interesse dos moradores. O equipamento
eletrônico, mais moderno possível, foi adquirido para apresentar eventos com o
máximo de qualidade possível.
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Foto 72 – B e C: Salas para eventos 01 e 02. Figuras 87 – B e C: Referência a norma
quanto às dimensões necessárias para um cadeirante em uma sala de eventos.
Fonte: Fotos 72 – B e C: Alef Residencial (2007)
Figuras 87 – B e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
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Figuras 88- A e C: Referências a norma quanto às dimensões necessárias para um
cadeirante e um usuário de andador para a eficiente circulação em uma sala de
eventos. Foto 73 – B: Salas para eventos.
Fonte: Figuras 88 – A e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 73 – B: Elaborado pela autora (2007)
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O acesso aos apartamentos é feito através de corredores, estreitos, típicos de
um hotel. Como o residencial ocupa o espaço que antes era de um flat, e, para
que os apartamentos ficassem com dimensões maiores, como um apartamento
de um residencial, a adaptação foi que cada dois dormitórios, transformaram-se
em um apartamento. Portanto, em cada corredor, cada duas portas,
representam um único apartamento.
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Figuras 89 – A e C: Referências às normas de acessibilidade de cadeirantes, quanto
a circulação. Foto 74- B: Corredor dos apartamentos.
Fonte: Figuras 89 – A e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 74 - B Elaborado pela autora (2007)

Um quarto foi transformado em sala e outro continuou como um dormitório.
Ambos os ambientes tem uma pequena cozinha, assim como cada quarto
possui um sanitário. Dessa maneira, cada apartamento passou a ter dois
sanitários. O acabamento do piso é carpete de madeira na cor clara. As
cortinas são leves e claras. Os xales são em cores vibrantes, avermelhados. As
paredes são pintadas em cores claras, também, salmão rosado. Existem
campainhas de emergência tanto as sala, assim como na cabeceira da cama e
nos sanitários.
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Figuras 90 – A, D, E e G: Referência a norma quanto a acessibilidade de um
cadeirante, de um portador de deficiência visual e um usuário de muletas. Fotos 75 –
B, C e F: Vistas do que era um quarto e foi transformado em uma sala e cozinha.
Fonte: Figuras 90 – A, D, E e G: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 75 – B, C e F: Elaborado pela autora (2007)
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Figura 91 – A: Referência a norma quanto a acessibilidade de um cadeirante em um
dormitório. Foto 76-B: Vistas de um dormitório.
Fonte: Figura 91 - A: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 76 – B: Alef Residencial (2007)
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Fotos 77 – A, B e C: Vistas dos armários, com cofre e cozinha. Figuras 92- D e E:
Referências à norma quanto às dimensões de uma cozinha para o tráfego de um
cadeirante.
Fonte: Fotos 77 – A, B e C: Elaborado pela autora (2007)
Figuras 92 – D e E: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
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Figuras 93 – A, C, D e F: Referências à norma quanto às necessidades de um
cadeirante e um usuário de muletas quanto a circulação destes futuros moradores.
Fotos 78- B e E: Vistas do dormitório. Bancada de escrivaninha e televisão. Camas de
casal e junto a cabeceira, a campainha de emergência.
Fonte: Figuras 93 – A, C, D e F: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 78 – B e E: Elaborado pela autora (2007)
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Figura 94 – A: Referência à norma quanto às necessidades de um cadeirante e um
usuário de muletas quanto a circulação destes moradores dentro do sanitário do
apartamento. Fotos 79- B: Vistas do sanitário.
Fonte: Figura 94 – A: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 79 – B: Elaborado pela autora (2007)
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Foto 80- A: Vistas dos banheiros sem qualquer recursos para atender um idoso ou um
cadeirante. Figura 95 – B: Referências à norma quanto a colocação de barras de
segurança e colocação dos utensílios sanitários.
Fonte: Foto 80 - A: Elaborado pela autora (2007)
Figura 95 - B: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
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Figuras 96 – A, C e D: Referências à norma quanto a largura de uma porta de um
sanitário de um apartamento. Foto 81- B: Imagem da largura da porta do sanitário do
apartamento.
Fonte: Figuras 96 – A, C e D: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 80 - A: Elaborado pela autora (2007)
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As portas convencionais dos residenciais assistidos se apresentam como uma
barreira arquitetônica a ser transposta por pessoas portadoras de
necessidades especiais, sejam provisórias ou permanentes.

A

C

B

D

E

Figuras 97 – A, C e E: Referências às normas para um cadeirante em um sanitário,
quanto à altura das barras. Fotos 81- B e D: Vistas do sanitário, onde observa-se
que não foram colocadas barras de segurança junto ao vaso sanitário.Somente
existem barras dentro do Box.
Fonte: Figuras 97 – A, C e E: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 81 – B e D: Elaborado pela autora (2007)

5.5.1 Aspectos positivos e negativos, quanto à uma avaliação técnica do
Residencial Alef

 Quanto à aplicação de normas de segurança
Ao longo dos corredores, salões, enfim, em algumas áreas comuns, há um
eficiente serviço de combate à incêndios, através de dectores de fumaça e
sprinkers espalhados em todos os locais do Alef.

 Quanto à aplicação de normas de sinalização

172

Observa-se a grande quantidade e qualidade nas informações espalhadas
através do Alef. Eficiente organização e planejamento. De fácil entendimento e
leitura.

 Quanto à aplicação de normas de acessibilidade
Como já descrito anteriormente, observou-se alguma preocupação quanto à
concordância do projeto de reforma, quanto às normas que estabelecem
critérios para a completa e eficiente locomoção e utilização dos espaços por
pessoas que possuam alguma deficiência em sua locomoção.
Portas, passagens e corredores com largura para o trânsito de cadeiras de
rodas, assim como, dentro dos próprios apartamentos, foram encontrados
espaços agradáveis, mas que não estavam dentro dessas normas, como os
sanitários que não possuem barras de apoio e, mesmo sanitários públicos,
também que não foram planejados para atender a esse fim.
Ao longo dos pavimentos, em todos os planos, se encontram obstáculos no
piso, dificultando o tráfego de cadeiras de rodas, problemas no piso que
provocasse alguma queda, porque a manutenção pode ser até constante e
rigorosa.
.
 Quanto à aplicação de normas de conforto térmico e acústico
Espaços confortáveis, sem ruídos indesejáveis, e, com agradável temperatura,
são todas características encontradas no Alef.

 Quanto aos aspectos negativos
Quando da pesquisa, não foi esclarecido se há algum tipo de planejamento de
rotas de fuga e seu treinamento assíduo com os moradores. Quando
perguntado, a gerente comentou que desconhecia tal assunto.
Não foi possível entrevistar nenhum dos moradores.
O preço das mensalidades dos apartamentos é muito alto, um dos mais
expressivos do mercado para a baixa qualidade de serviços oferecidos.
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5.5.2 Conclusão preliminar do Residencial Alef

O Residencial Alef, antigo Solar do Marquês, está com o terceiro proprietário
em um período de três anos, isto porque nos dois últimos anos passaram por
dois proprietários diferentes. A ocupação mantêm-se com números muitos
baixos. Quando perguntados quanto ao conceito adotado pelo residencial,
estes gostariam de trabalhar como público alvo a população de idosos, porém,
com os resultados de ocupação tão baixos, inclusive, eles continuam a aceitar
qualquer usuário, por menor tempo que queira passar, para não terem tantos
prejuízos.
Como o edifício já possuía instalações para a função de um flat, poucas
alterações foram realizadas para atender aos idosos, e, sempre idosos
totalmente independentes. Mesmo a nova administração continua a não aceitar
moradores idosos que sejam dependentes, que possuam limitações físicas
e/ou mentais de alguma maneira. Quando foram realizadas as visitas para
conhecer o empreendimento, de todas essas visitas, o empreendimento
continuava sempre praticamente vazio.
Com custos altos, o residencial nunca deixou de ser um hotel. Qualquer
morador está sempre isolado, com poucas ou nenhuma atividades coletivas.
Comparado com outros residenciais, possui um custo muito alto para os
poucos serviços oferecidos.
Quantos às instalações oferecidas, muito poucas alterações foram realizadas
para atender a um público que mesmo sem possuir dependências físicas
graves, estes pelas condições físicas provocadas pela idade, passam a possui
limitações, estas diferentes das que ocorrem com uma pessoa portadora de
alguma deficiência, entretanto, ainda assim, já possuindo pequenas limitações
físicas e mentais.
Quanto aos cuidados assistenciais, a publicidade realizada é totalmente
mentirosa. Para um residencial assistido que não possua funcionários
especializados em assistência médica, ou instalações realmente usáveis, a
definição de assistência médica de um residencial assitido é falsa.

5.6 Hiléa – Centro de Vivência e Desenvolvimento para Idosos.
Implantado em São Paulo, próximo ao Shopping Jardim Sul, esse primeiro
empreendimento será o projeto piloto de uma rede de novas unidades que
serão abertas no país. Está localizado na Rua Jandiatuba, 200, no bairro do
Morumbi. O Hiléa foi construído ao longo do ano de 2007 e 2008, quando
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terminou a construção. Foi inaugurado em setembro de 2008 e sua ocupação
real foi somente em dezembro de 2008. O edifício é composto por 119
apartamentos e, são distribuídos de maneira variada por seus andares. O Hiléa
pretende se tornar o primeiro centro de vivência e desenvolvimento para idosos
do Brasil, e tem por objetivo auxiliar o idoso fragilizado aceitar o
envelhecimento com otimismo, manter e melhorar sua capacidade física,
mental e emocional. Por isso, seu nome foi inspirado na denominação utilizada
pelo naturalista alemão Alexander Humboldt para a Amazônia. O Hiléa, que
integra de forma inédita moradia, assistência médica e lazer, une diversas
áreas da saúde em sua equipe para obter uma visão completa dos fenômenos
físicos, psicológicos e sociais. O Hiléa possui uma área residencial para
hospedagem permanente e também temporária. O 1° Hiléa foi construído no
bairro do Morumbi, o 2° já está em fase de construção no bairro dos Jardins, o
3°, em fase de projeto, na região de Higienópolis, o 4° será na cidade de
Santos, lugares estes onde há grande concentração do público idoso. Outros
seis Hiléas deverão ser construídos posteriormente.

Foto 82 - Vista da grande entrada do Hiléa, como um grande hotel de luxo, com portas
automáticas e carrinho deslizante para as malas.
Fonte: Elaborado pela autora (2008)

O prédio possui 10 pavimentos e 03 subsolos. Possui 04 elevadores sociais e
02 de serviços, maiores, para o transporte de pacientes em macas. O
empreendimento possui 02 tipos de apartamentos, um com 23,00m2 e 32,00m2.
No 10° andar, existem 07 leitos de semi UTI, onde inclusive, podem ser
realizadas até micro cirurgias. No 3° subsolo está localizado o estacionamento
tercerizado.
No 2° subsolo, o espaço está dividido entre outro estacionamento, além do
refeitório de funcionários e cuidadores, e o setor de manutenção do edifício. No
1° subsolo, estão localizados os setores de reabilitação, com salas com vários
tipos de aparelhos, alguns especializados em fraturas comuns em idosos. Na
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organização do pavimento, quando se chega a ele, através dos elevadores,
encontra-se uma recepção, central, onde são agendados os tratamentos.
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Figura 97 – A: referência à norma de acessibilidade quanto às necessidades de
dimensões necessárias para um cadeirante junto à um balcão de recepção. Foto 83 –
B: Vista do balcão de atendimento onde são agendados os compromissos de usuários
dos serviços e entretenimentos oferecidos.
Fonte: Figura 97 – A: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 83 - B: Elaborado pela autora (2008)

Neste pavimento, encontramos salas de fisioterapia e de ginástica,
aparelhadas especificamente com aparelhos de musculação próprios para
idosos, até um aparelho específico para idosos que fraturaram o fêmur foi
adquirido. Idosos moradores das redondezas poderão usufruir desses
equipamentos em tratamentos de um período de um dia (Day care) ou até uma
tarde, um único período do dia.
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Figuras 98 – A, D e G: Referências à norma de acessibilidade quanto às medidas
necessárias para a correta circulação de cadeirantes, usuários de muletas e
andadores. Fotos 84 – B, C, E e F: Salas de fisioterapia, com vários tipos de
aparelhos, específicos para o tratamento de idosos que sejam portadores de
deficiências neurológicas e seqüelas de quedas.
Fonte: Figuras 98 – A, D e G: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 84 – B, C, E e F: Elaborado pela autora (2008).

Também neste pavimento, encontramos salas de artes e artesanato, onde são
ministradas aulas de pintura, desenho e outros tipos de atividades lúdicas,
sempre focados no melhor da reabilitação dos idosos. Um corredor largo,
amplo, bem iluminado e ventilado saem as salas de ginástica, fisioterapia,
salas de recreação, artes e até a cozinha experimental.
Parte das paredes desse corredor, foram feitas de vidro, piso/teto, para que os
idosos, mesmo aqueles que estejam fazendo qualquer atividade, não se sintam
isolados, vejam todos e todos sejam vistos.
São salas claras e arejadas, com mesas e poltronas localizadas no centro dos
ambientes, com todos os equipamentos necessários a sua volta.
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Figura 99 – A: Referência à norma quanto a circulação mínima de um cadeirante.
Fotos 85 – B e C: Corredor que dará acesso às salas de ginástica. Uma das salas de
artes e artesanato.
Fonte: Figura 99 – A: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 85 – B e C: Elaborado pela autora (2008)

Ainda neste andar, encontra-se um salão com a simulação de uma casa, com
uma cozinha experimental, para aquele idoso que perdeu parte de sua
memória, lembrar-se como cozinhar, poderá voltar a fazer um prato que
gostava, mas principalmente, voltar a fazer movimentos circulares com os
punhos. Outro ambiente é de um closet, para este idoso novamente aprender a
dobrar suas roupas e a guardá-las ou até lembrar-se de como vestir-se.
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Figura 100 – A e C: Referência à norma quanto ao atendimento de um cadeirante e
um usuário de muletas. Foto 86 – B: Imagem da cozinha experimental.
Fonte: Figura 100 – A e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 86 – B: Elaborado pela autora (2008)

A piscina, aquecida, coberta, com os vestiários feminino e masculino próximos,
sauna seca e a vapor, também estão neste pavimento. Os vestiários obedecem
a norma, quando seus lavatórios não possuem gabinetes, para que os
cadeirantes possam usá-los. A cor laranja é usada em vários ambientes,
juntamente com a cor branca, criando contraste e, assim, facilitando a
visualização de idosos que já possuam alguma dificuldade visual.
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Figuras 101- A e C: Referências da norma com dimensões necessárias para o livre
fluxo de cadeirantes embaixo dos lavatórios e corredor de circulação. Foto 87- B:
Vista do vestiário junto a piscina.
Fonte: Figuras 101 – A e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 87 - B: Elaborado pela autora (2008)

A piscina não tem a intenção de ser para prática de aulas de natação, e, sim,
para hidroginástica. A piscina têm várias profundidades, para atender às alturas
de vários moradores.
O piso da piscina é antiderrapante. Não tem barras de segurança no perímetro
da piscina. A piscina é climatizada e totalmente fechada.
Para a entrada da piscina, há uma rampa, com pequena inclinação, com o
guarda-corpo e corrimão, para segurança do morador, em três níveis, somente
de um lado, quando a norma NBR9050/200438, pede o guarda-corpo e
corrimão dos dois lados.
Para acessar a piscina, deverá se entrar pelos vestiários, assim o morador não
pegará frio quando sair da piscina.

38

NBR 9050/2004: Norma Brasileira de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos.
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Figuras 102 – A, B, C e E: Referências de barras de segurança que devem ser
colocadas em toda a extensão do perímetro de piscinas. Referência de rampa de
acesso, com inclinação até 5%, com guarda-corpo e corrimão em ambos os lados.
Foto 88 – D: Piscina aquecida, coberta com rampa de acesso, porém sem as barras
de segurança no perímetro da piscina e corrimão com guarda-corpo em um único lado.
Fontes: Figuras 102 – A, B, C e E: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 88 - D: Elaborado pela autora (2008)

Junto à piscina, há a sauna seca, toda envidraçada para o jardim. No
pavimento térreo, estão localizados a recepção, os vários ambientes de lobby e
o restaurante. No 1° pavimento, além da recepção dessa área, para organizar e
controlar a freqüência, existe uma recepção, com balcão de atendimento para o
corredor dos 07 consultórios, com sala de espera. Em todos os ambientes
acima citados, encontram-se espaços amplos para a efetiva circulação de
cadeirantes, andadores; além do uso de materiais antiderrapantes nos pisos,
móveis com cantos arredondados, grandes vitrôs para a iluminação natural dos
compartimentos e correta iluminação artificial, evitando áreas de sombras nos
pisos e cantos. A intenção desses cuidados no projeto foi a de respeitar a
baixa qualidade visual de alguns idosos, criando-se o contraste de luzes e
cores.
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Figuras 103 – A e C: Referências à norma quanto à circulação de cadeirantes nas
áreas dos consultórios médicos, recepção dos consultórios, onde são agendadas as
consultas com os médicos. Foto 89 – B: Imagem da área da recepção , dos
consultórios médicos.
Fontes: Figuras 103 – A e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 89 - B: Elaborado pela autora (2008)

Os consultórios têm sempre uma grande parede com vitrôs, para iluminar da
melhor maneira possível, as salas. Piso e paredes em cores claras. Ambientes
com grandes dimensões, além de muito bem ventilados. Nesses consultórios,
poderão receber tratamentos idosos residentes no Hiléa como idosos
residentes nos bairros próximos, mesmo não sendo moradores fixos do Hiléa.
A intenção do empreendimento é que, este torne-se em um futuro próximo,uma
referência no tratamento de idosos.
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Figura 104 – A: Referência à norma quanto à circulação de usuários de andadores
nas áreas dos consultórios médicos. Fotos 90 – B e C: Imagens de consultórios
médicos.
Fontes: Figura 104 – A: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 90 – B e C: Elaborado pela autora (2008).
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Fotos 91-A e B: Imagens dos diferentes consultórios médicos. Figura 105 – C:
Referência à norma quanto à circulação de usuários de muletas nas áreas dos
consultórios médicos.
Fonte: Fotos 91 – A e B: Elaborado pela autora (2008)
Figura 105 – C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
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Fotos 92 – A e C: Vistas de um dos consultórios. Imagem do compartimento para
exames de audiometria, acesso com rampa para os cadeirantes. Figura 106 – B:
referência à norma quanto as distâncias necessárias para o tráfego de um cadeirante.
Fonte: Fotos 02 – A e C: Elaborado pela autora (2008)
Figura 106 – B: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.

O Hiléa promove atividades culturais, sociais e físicas tanto para os moradores
assim como para os freqüentadores que não residam no residencial. O espaço
do residencial está aberto para outros usuários, além dos moradores. O
empreendimento têm tecnologias de conforto, além de outras inovações
arquitetônicas comportamentais que auxiliam nos tratamentos e procedimentos
mais adequados a cada necessidade, valorizando as potencialidades de cada
indivíduo. Como curiosidade, uma ala especialmente criada para atender aos
os idosos portadores de Alzheimer. Neste 1°pavimento, foi criada uma praça
em um local nobre do edifício, inspirado em uma antiga praça da cidade de São
Paulo, dos anos 30, com os serviços de uma barbearia, uma sala de cinema,
padaria, loja de tecidos, vitrines, plantas aromáticas; uma referência às
construções das primeiras décadas do século passado para motivar a memória
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remota e a sensibilidade. Essa praça foi baseada em uma outra praça
construída em um residencial nos Estados Unidos. A administração do Hiléa
não nos permitiu nenhum registro fotográfico desta praça. Através da gerência
do residencial, foi comentado que o investimento inicial do Hiléa foi de R$45
milhões.
No 2° pavimento, estão localizados os setores administrativos e salas de
funcionários. Do 3° ao 9° pavimentos estão localizados os apartamentos. Junto
à cada pavimento dos apartamentos, há uma sala de estar, normalmente com
uma TV de plasma, onde moradores agendam de assistir novelas e outros
programas juntos.
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Figuras 107 – A, D e F: Referências à norma quanto as distâncias necessárias para
um cadeirante, um usuário de muletas e andador circularem. Fotos 93- B, C e E:
Salas de encontros, com mesa para jogos e com poltronas para idosos assitirem
juntos a programas de televisão. Estas salas são encontradas em todos os
pavimentos.
Fonte: Figuras 107 – A, D e F: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 93 – B, C e E: Elaborado pela autora (2008)

Especificamente neste pavimento, dessa sala há a saída para um jardim com
caminhos.
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Figuras 108 – A, C, D e F: Referências da norma para usuários com e sem cadeiras
de rodas, com dimensões e materiais adequados. Fotos 94- B e E: Vistas do
pequeno jardim com passeios pavimentados com piso cerâmico antiderrapante, no
1°pavimento.
Fontes: Figuras 108 – A, C, D e F: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 94 – B e E: Elaborado pela autora (2008).
Figuras 134 e 135: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.

Os corredores dos apartamentos têm corrimões ao longo de todos os
corredores. São claros, muito bem iluminados, com extintores de incêndio e
iluminação específica para que o morador enxergue com clareza o número de
seu apartamento.
Existe a proposta de ser colocado na frente de cada apartamento um quadro, o
¨memory box¨, junto à porta. Nesse quadro, seriam colocadas fotos de seus
familiares, lembranças, para que o morador que já possui alguma deficiência
de memória, enxergando o seu quadro, encontre com mais facilidade seu
apartamento.
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Figuras 109- A e C: Referências da norma quanto à circulação de cadeirantes e
usuários sem ser cadeirantes em um corredor de passagem. Foto 95 – B: Corredor
dos apartamentos.
Fontes: Figuras 109 – A e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 95 - B: Elaborado pela autora (2008)
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Figuras 110- A e B: Referências da norma quanto à circulação de cadeirantes em
portas. Foto 96 – C: Portas dos apartamentos.
Fontes: Figuras 110 – A e B: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 96 - C: Elaborado pela autora (2008)

Junto à saída dos elevadores, bem no centro de cada pavimento, encontra-se o
balcão de atendimento de enfermeiras, com serviço de enfermaria durante 24
horas, quando podem receber um chamado de emergência de algum morador
ou monitorar a medicação de um idoso.
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Figuras 111- A e D: Referência a norma quanto ao acesso ao elevador, altura de
botoeiras, circulação a frente da porta do elevador para acesso de um cadeirante.
Fotos 97 – B e C: Balcão de atendimento de enfermeiras, no centro de cada
pavimento. Foto da botoeira dos elevadores e acima, placa de acrílico, com a
comunicação visual, com informações sobre os pavimentos.
Fonte: Figuras 111 – A e D: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 97 – B e C: Elaborado pela autora (2008)

Junto a cada andar, há uma cozinha totalmente montada, completa, com mesa
e cadeiras, microondas, pia, armários, loucas e talheres, para aquela refeição
de última hora, o ¨leitinho quente da noite¨.
Também os cuidadores podem fazer uso dessas áreas. Como existem
armários, os usuários poderão guardar seus utensílios, frutas, algum tipo de
alimento dentro desses móveis. Todo o mobiliário nestas áreas têm cores
claras, evidenciando leveza, modernidade e limpeza.
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Figuras 112- A e D: Vistas da copa/cozinha montada em cada pavimento para uso
dos cuidadores, enfermeiros e, até para os moradores. Fotos 98 – B e C: Fotos das
ambientações encontradas em todos os andares para que os cuidadores, enfermeiros
e até moradores possam usar estes espaços ao longo do dia e noite.
Fonte: Figuras 112 – A e D: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 98 – B e C: Elaborado pela autora (2008)

Existem dois tipos de apartamentos no Hiléa, um de 23,00m2 e outro de
32,00m2. Em todos os apartamentos, têm TV, frigobar, mesa de apoio,
armários com cofre. O telefone tem câmera, para a visualização das pessoas.
A cama do dormitório é tipo hospitalar. Há um quadro em cima da cama, e,
esse quadro desloca-se através de corrediças, dando passagem a todo tipo de
equipamento hospitalar. Do sanitário para o quarto, há um trilho no teto, com
capacidade de sustentar 330 quilos, podendo suspender o morador com
impedimento de movimentos, para levantar esse morador e levá-lo para tomar
um banho no sanitário. Dessa maneira, nem o morador, nem seu cuidador
sofrerão para concluir a tarefa do banho diário.
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Apartamento de 23,00m2:
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Figura 113– A: Referência de um cadeirante e espaço para sua mobilidade dentro de
um dormitório. Fotos 99 – B e C: Vista do armário para roupas, espaço para frigobar
e TV. Imagem do criado mudo com telefone com monitor e armário que esconde o
lavatório para o uso do cuidador, como dita as regras da vigilância sanitária.
Fonte: Figura 113 - A: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 99 – B e C: Elaborado pela autora (2008)
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Figuras 114– A e C: Referência de um usuário de andador e espaço para sua
mobilidade dentro de um dormitório. Foto 100 – B: Imagem da cama de solteiro
(viúvo) e poltrona que pode ser usada como cama para um acompanhante.
Fonte: Figuras 114 – A e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 100 – A e C: Elaborado pela autora (2008)
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Figuras 115– A e C: Referência à norma quanto às dimensões das barras de
segurança para um usuário cadeirante. Foto 101 – B: Imagem do sanitário, com área
para chuveiro com barras de segurança e vaso sanitário, também com as barras de
segurança com divisaria de cortina plástica hospitalar.
Fonte: Figuras 115 – A e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 101 – A e C: Elaborado pela autora (2008)
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Figuras 116– A, B, C, E, F e G: Referências à norma do banco para banho com as
barras de segurança pertinentes. Referência a norma quanto às dimensões das barras
de segurança para um usuário cadeirante. Foto 102 – D: Lavatório sem gabinete para
acesso total de um cadeirante e vaso sanitário com barras de segurança.
Fonte: Figuras 116 – A, B, C, E, F e G: da norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 102 – D: Elaborado pela autora (2008)
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Apartamento 32,00 m2

Este tipo de apartamento continua usando os mesmos materiais de
acabamento, com madeiras claras, formas retas, com cantos arredondados,
espaços amplos para a completa circulação de cadeiras de rodas, como
andadores e usuários com algum tipo de limitação motora. Em todos os
apartamentos, há uma grande poltrona de couro na cor cinza, que poderá ser
usada como cama para um cuidador ou enfermeiro particular, acompanhante
do morador. O piso, desde o corredor de entrada até o apartamento, recebeu
como revestimento, carpete espesso, com uma cor clara, sempre com a
intenção de evitar cantos escuros e aumentar o contraste de cores para
melhorar a visualização do idoso. Todos os apartamentos possuem grandes
janelas, alguns, portas balcões para os jardins, dependendo do pavimento em
que se está.
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Figuras 117 - A, C, D e F: Referência à norma quanto ao usuário com muletas e
espaço necessário para sua circulação. Fotos 103– B e E: Imagens da bancada, junto
a entrada do apartamento, com TV, frigobar, estante para o morador espalhar fotos de
seus familiares.
Fonte: Figuras 117 – A, C, D e F: da norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 103 – B e E: Elaborado pela autora (2008)

191

A

B

C

D

E

F

Figuras 118 - A, D e F: Referência à norma mostrando acessos de um morador
usuário de andador, muletas e cadeirante, em um dormitório com cama e armários.
Fotos 104 –B: Imagem da cama do apartamento, com o trilho, do quarto para o
banheiro, passando pela poltrona, para sustentar algum morador que não possa
movimentar-se sozinho Suporta uma carga de até 330 quilos. C: Imagem do quadro
em cima da cama que se move através de corrediças que, quando necessário,
movimenta-se para dar acesso ao equipamento hospitalar. E: Imagem dos armários
do closet, recurso encontrado somente neste tipo de apartamento.
Fonte: Figuras 118-A, D e F: da norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 104 – B, C e E: Elaborado pela autora (2008)
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Figura 119 –A: Referência à norma mostrando o dimensionamento necessário para
alturas mínimas de barras dentro de um sanitário . Fotos 105 –B: Imagem do sanitário
com as alturas de barras para um cadeirante usar o sanitário.
Fonte: Figuras 119- A: da norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 105– B: Elaborado pela autora (2008)
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Figuras 120 - A, C, E e F: Referências à norma mostrando o dimensionamento
necessário para alturas mínimas de barras e circulação de um cadeirante dentro de
um sanitário . Fotos 106 –B e D: Imagens do sanitário com as alturas de barras para
um cadeirante usar o sanitário.
Fonte: Figuras 120- A, C, E e F: da norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 106– B e D: Elaborado pela autora (2008)

No pavimento térreo, junto à recepção, há um grande auditório que se presta a
apresentações de palestras, filmes jornalísticos como outros de recreação.
Com grandes dimensões, com piso plano, sem qualquer diferença de alturas,
dificultando a visualização das poltronas do fundo da sala, encontramos a
circulação central, ampla e poltronas que não são fixas ao chão, para que
possam ser mudadas de lugar, adaptando-as as necessidades das funções
dadas ao auditório.
Como o auditório têm seu fechamento realizado através de cortinas, sem o uso
de paredes, com seu piso recebendo como material de acabamento, madeira,
podem ser previstos vários problemas relacionados à acústica. Provavelmente,
o som não chegará com eficiência até as poltronas no fundo do salão.
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Figuras 121 - A, C, D e F: Referências à norma mostrando o dimensionamento
necessário para a circulação de um cadeirante dentro de um auditório . Fotos 107 –B
e E: Imagens do auditório com as poltronas e disposição para a circulação de um
cadeirante.
Fonte: Figuras 121- A, C, D e F: da norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 107– B e E: Elaborado pela autora (2008)
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Figuras 122 – A, C e D: Referências à norma mostrando o dimensionamento
necessário para a circulação de um cadeirante dentro de um restaurante. Foto 108 –
B: Imagem do restaurante.
Fonte: Figuras 122 – A, C e D: Figuras da norma NBR 9050/2004.
Foto 108 – B: Elaborado pela autora (2008)
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Figuras 123 – A, D e F: Referências à norma mostrando o dimensionamento
necessário para a circulação de um cadeirante e usuário de andadores dentro de um
restaurante. Foto 109 – B, C e E: Imagens do restaurante.
Fonte: Figuras 123 – A, D e F: Figuras da norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 109 – B, C e E: Elaborado pela autora (2008)
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Figura 124 – A: Referências à norma mostrando o dimensionamento necessário
para a circulação de um cadeirante dentro de um restaurante. Foto 110 – B: Imagem
da sala de convivência para reuniões de família.
Fonte: Figura 124 – A: Figura da norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 110 – B: Elaborado pela autora (2008)
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Figuras 125 – A e C: Referências à norma mostrando o dimensionamento necessário
para a circulação de um cadeirante e de um usuário de muletas dentro do lobby.
Foto 111 – B: Imagem da sala do lobby.
Fonte: Figuras 124 – A e C: Figuras da norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 111 – B: Elaborado pela autora (2008)

Os serviços de hotelaria são completos e também, os cuidados assistenciais
são totais, já que é possível até algumas cirurgias serem realizadas dentro do
residencial. Os ambientes são equipados com as mais modernas tecnologias,
conforme a necessidade do espaço. Possui acompanhamento de profissionais
especializados com médicos 24 horas.
O residencial possui transporte específico para idosos para excursões culturais
para um concerto, uma exposição ou uma apresentação de teatro, ou uma ida
ao cinema.
Assistência para idosos com perda cognitiva (Doença de Alzheimer) é
alardeada por todos, já que há até uma área totalmente destinada aos idosos
com essa doença.
Natação, hidroginástica, dança, ginástica, Tai Chi Chuan, yoga, pilates, são
algumas das atividades propostas pelo residencial, além é claro, de atividades
lúdicas como oficina de artes, musicais, apresentações de textos e literatura,
exposições de fotografia, apresentações artísticas, como teatro e coral,
palestras previamente escolhidas pelos moradores e até sessões de eutonia,
(exercícios físicos que melhoram o equilíbrio, harmonizando o corpo e a
mente).
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5.6.1 Aspectos positivos e negativos, quanto à uma avaliação técnica do Hiléa

 Quanto à aplicação de normas de segurança
Ao longo dos corredores, salões, enfim, áreas comuns, como nos
apartamentos, há um eficiente serviço de combate à incêndios, através de
dectores de fumaça e sprinkers espalhados em todos os locais do Hiléa.

 Quanto à aplicação de normas de sinalização
Observa-se a grande quantidade e qualidade nas informações espalhadas
através do Hiléa. Eficiente organização e planejamento. De fácil entendimento
e leitura.

 Quanto à aplicação de normas de acessibilidade
Como já descrito anteriormente, observou-se grande preocupação quanto à
concordância do projeto, quanto às normas que estabelecem critérios para a
completa e eficiente locomoção e utilização dos espaços por pessoas que
possuam alguma deficiência em sua locomoção.
Portas, passagens e corredores com largura para o trânsito de cadeiras de
rodas, assim como, dentro dos próprios apartamentos, foram encontrados
espaços agradáveis, mas que estavam dentro dessas normas, como os
sanitários que possuem barras de apoio e, mesmo sanitários públicos, também
foram planejados para atender a esse fim.
Ao longo dos pavimentos, em todos os planos, não se encontram nenhum tipo
de obstáculos no piso, dificultando o tráfego de cadeiras de rodas, muito menos
algum tipo de problemas no piso que provocasse alguma queda, porque a
manutenção é constante e rigorosa. Mesmo com ambientações de interiores
sofisticadas, não se encontram tapetinhos em cima de pisos encerados que
poderiam causar algum tipo de acidente , por exemplo.
Em todos os mobiliários, observa-se a grande preocupação em não deixar
móveis com cantos pontiagudos ou em posição para um dos moradores se
machucar. O livre trânsito do usuário, seja este portador de alguma deficiência
ou não, apresenta-se eficiente e, portanto, possibilita livre acesso à todos os
ambientes
.
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 Quanto à aplicação de normas de conforto térmico e acústico
Espacos confortáveis, sem ruídos indesejáveis, e, com agradável temperatura,
são todas características encontradas no Hiléa.

 Quanto aos aspectos negativos
Quando da pesquisa, não foi esclarecido se há algum tipo de planejamento de
rotas de fuga e seu treinamento assíduo com os moradores. Quando
perguntado, o gerente comentou dos treinamentos de brigada de incêndios
realizados constantemente pelos funcionários.
Não foi possível entrevistar nenhum dos moradores.
O preço das mensalidades dos apartamentos é muito alto, o mais expressivo
do mercado.

5.6.2 Conclusão preliminar do Residencial Hiléa

O Hiléa é um empreendimento extremamente correto, construído desde seu
início para ter a função de um residencial assistido. Seus ambientes foram
planejados rigidamente para atender da melhor maneira possível ao público de
idosos. Seus funcionários, também, altamente competentes e treinados,
receberam ordens para conhecer pessoalmente seus moradores e tratá-los
com o máximo de respeito possível.
Porém, quando tivemos acesso a uma situação de um idoso que precisaria de
um tipo de tratamento conhecido como Day care, a surpresa foi total.
Este idoso passou por várias entrevistas, algumas vezes sozinho, outras vezes
com seus familiares e ainda outras reuniões realizadas somente com a família.
Após todo esse processo, foi apresentada uma proposta por parte do Hiléa que
esse idoso passaria somente algumas horas, dois dias da semana, com um
custo altíssimo. Mesmo assim, os familiares desse idoso aceitaram essa
proposta, entretanto, o início desses trabalhos nunca iniciavam-se até que o
Residencial Hiléa acabou por retirar essa proposta idealizada por eles mesmos.
Quando esta família veio até a minha pessoa e relatou todo esse processo,
fiquei surpresa!
Portanto, o Hiléa, um super empreendimento, idealizado desde seu início para
atender idosos com doenças como Doença de Alzheimer, um local que
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inclusive possui uma área totalmente destinada a idosos com problemas de
memória, problemas cognitivos, é completamente surpreendente.
Esse idoso têm problemas de demência psíquica, isto é, somente em alguns
momentos, de tempos em tempos, ele se revolta com situações e reclama de
várias situações.
Este exemplo serve para que seja feita uma avaliação mais criteriosa da
competência do Hiléa. Por que motivo, por que razão um residencial com
tamanha infra-estrutura, continua a escolher seus moradores, dependendo de
sua situação física, mental?
No caso deste idoso, ele, fisicamente é totalmente independente, e, mesmo na
área mental, como seriam somente algumas horas por semana, dificilmente,
ele apresentaria grandes dificuldades.
Dessa maneira, a crítica dessa avaliação fica sendo a que, independente do
custo, independente das dependências desses idosos, o residencial em
questão continua a escolher somente aquele idoso que, pelo menos,
aparentemente não apresente grandes dificuldades em seu tratamento.
Desde sua inauguração, o Hiléa, continua com uma parca população residente,
com o mais alto custo de mensalidades dentro do mercado e, pelo que
observamos, irá continuar com essa baixíssima ocupação (10% de sua
capacidade, em alguns meses, nem esse valor), já que sua atitude continua a
ser a de descriminação total.

5.7 Conjunto Habitacional Vila dos Idosos

A Prefeitura do Município de São Paulo inaugurou o projeto, uma das antigas
reivindicações do Grupo de Articulação para a Conquista de Moradia dos
Idosos da Capital (GARMIC), grupo formado em 2001, que atua em parceria
com o Conselho Municipal do Idoso. Nesse projeto em torno de 400 idosos
foram ajudados. O local escolhido para implantar este projeto foi o bairro do
Pari e o escritório de arquitetura Vigliecca Associados foi o escolhido para
realizar este projeto. O empreendimento possui moradias criteriosamente
projetadas para a população de baixa renda, com mais de sessenta anos. Isso
implica no uso de materiais de qualidade, porém de baixo custo e com as
adaptações necessárias para atender ao público idoso. Essas adaptações
foram realizadas, principalmente, nas áreas comuns e privadas, que facilitaram
a acessibilidade. O arquiteto responsável pelo projeto, Héctor Vigliecca
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comenta que este projeto foi pioneiro, cujo modelo poderá contribuir para a
solução do problema de moradia para essa população, não apenas em São
Paulo, mas em todo o país.

A
Figura 126 – A : Representação da maquete eletrônica do projeto Vila dos Idosos.
Fonte: Arcoweb (2008)

A moradia foi voltada para idosos com renda de até três salários mínimos.
Foram homens e mulheres com diferentes histórias de vida que tiveram acesso
à moradia adequada e assim garantir melhor qualidade de vida e maior
participação na comunidade.
O edifício têm quatro pavimentos e possui uma área externa composta por
quadra de bocha, área verde, praça externa e espelho d'água, uma horta
comunitária e quatro espaços comunitários multiuso que abrigam: projeções de
vídeo, atividades físicas, salas para tv e jogos, um salão comunitário, que
poderá ser utilizado também para festas, sala de administração e portaria.
O conjunto apresenta ainda 3 pontos com hall de acesso com elevadores. Viver
bem permite viver mais, por esse motivo a Vila dos Idosos foi adaptada às
necessidades físicas desses residentes. O projeto estabelece a simplificação
dos acabamentos, com laje aparente, eliminando os revestimentos das paredes
e pisos. A alvenaria será feita com bloco estrutural. Todas as unidades terão
ventilação cruzada, que foi possível com a colocação das janelas paralelas
voltadas para uma face e para o corredor externo, o que mantém os ambientes
permanentemente arejados.
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B

Foto 112 – A: Modelo de uma unidade, a de 43,00m2, já finalizada na Vila dos Idosos,
onde aparecem parte da sala, entrada da área íntima e pia da cozinha.
Figura 127 – B: Referência à norma quanto ao distanciamento mínimo para a correta
circulação dos cadeirantes em passagens, em corredores.
Fonte: Foto 112 – A: Arcoweb (2008)
Figura 127 –B: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
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Figuras 128 – A: Figuras das plantas mostrando o projeto arquitetônico de um dos
apartamentos de 29,00m2.
B: Corte esquemático demonstrando a ventilação
cruzada. C e D: Referências à norma quanto ao distanciamento mínimo para a correta
circulação dos cadeirantes em passagens, em corredores.
Fonte: Figuras 128- A e B Arcoweb (2008)
Figuras 128 –C e D: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.

As unidades também têm intervenções que levam em conta a forma dos
objetos, como por exemplo, largura e altura dos degraus, adequação dos pisos,
altura das janelas, assim como as ordenações espaciais, considerando a
necessidade de um espaço físico adequado e confortável para os moradores.
Com todos esses cuidados voltados para o melhor conforto e comodidade dos
residentes, é possível fomentar a autonomia e independência do idoso além
do limite comum. São 145 apartamentos distribuídos em quatro pavimentos,
com quitinetes de 29,00 m² e apartamentos com um quarto de 43,00 m². Do
total de unidades, dezesseis quitinetes e nove apartamentos no térreo foram
projetados para uso de pessoas com dificuldade de locomoção, com barras
para apoio nos chuveiros, apoio para sanitário e espaço para circulação de
cadeiras de rodas. Nos outros três pavimentos são 48 apartamentos e 72
quitinetes. O edifício possui três acessos, todos com elevadores, que tiveram
um considerável peso no orçamento. No entanto, por se tratar de uma
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população de idosos, os elevadores eram essenciais. Os apartamentos e
quitinetes são confortáveis e arejados, o custo de cada unidade foi de R$ 30
mil.

A
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B

D

E

Figuras 129– A: Representação do corte esquemático das passagens do projeto. B:
Referência à norma quanto ao distanciamento mínimo para um usuário de andador.
C: Referência à norma quanto as medidas para um cadeirante usar um lavatório. D:
Representação da planta baixa do apartamento de 43,00m 2.
Fonte: Figuras 129- A e D: Arcoweb (2008)
Figuras 129 –B, C e E: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.

O terreno da Vila dos Idosos tem dimensão de 7.361,75 m 2, cuja área total
construída será de 8.193,00 m². A disposição da construção do edifício foi
projetada de tal forma que, além de usufruir o espaço do terreno da melhor
forma possível, a edificação envolve a Biblioteca Municipal Adelpha
Figueiredo, localizada na área ao lado do terreno, deixando-a como parte
central do projeto.
Com a biblioteca situada no centro dos quatro pavimentos, a Vila dos Idosos
passa a ter um grande diferencial. O acesso será o mesmo tanto para os
moradores da Vila dos Idosos, quanto para todos os munícipes locais.
A seleção dos moradores foi feita pela Sehab/Cohab-SP e os interessados
tiveram que atender aos seguintes critérios: ter mais de 60 anos, renda de até
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três salários mínimos e residir há pelo menos quatro anos em São Paulo.
Famílias pouco numerosas, com casais de no máximo um filho, pessoas que
viviam sozinhas e pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida tiveram
prioridades na seleção.
Uma grande preocupação da SEHAB39 foi manter o projeto voltado para seu
público alvo, os idosos. Por isso, a pós-ocupação é de extrema importância.
Na Vila dos Idosos os moradores têm garantia de moradia enquanto estiverem
dentro dos requisitos pré-estabelecidos para atendimento da demanda. Do
contrário, a Vila dos Idosos deixará de ser um empreendimento voltado
inteiramente para idosos e passará a atender a um outro público.

A

B

D

C

E

Fotos 113 – A, C e E: Imagens das fachadas dos edifícios, com a vista do espelho
d água. Figuras 130– B e D: Referências à norma de dimensões mínimas para um
usuário de muletas caminhar, e bebedouro para cadeirante.
Fonte: Fotos 113 – A, C e E: Elaborado pela autora (2008)
Figuras 130 – B e D: Arcoweb (2008)

39

SEHAB: Secretaria Municipal de Habitação
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Fotos 114 – A e B: Imagens das fachadas dos edifícios. Figuras 131– C:
Referências à norma quanto as alturas de visibilidade de um cadeirante.
Fonte: Fotos 114 – A e B: Elaborado pela autora (2008)
Figuras 131 – C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
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Fotos 115 – A, B, C e D: Imagens das fachadas dos edifícios.
Fonte: Elaborado pela autora (2008)
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Por esse motivo o acompanhamento das pessoas que estão morando na Vila
dos Idosos é fundamental, no sentido de não permitir que a família do idoso
ocupe a vaga que seria destinada a ele e no caso de morte do morador, à
demanda específica.
É importante ressaltar que a Vila dos Idosos não é uma casa de repouso, mas
sim uma alternativa de moradia para pessoas mais idosas de baixa renda. Essa
é uma forma de oferecer qualidade de vida para uma camada da população
que nem sempre é priorizada. Além disso, o projeto visa à integração social e o
bem estar físico e mental do idoso, não permitindo que ele seja um fardo para
sua família e, ao mesmo tempo, tenha uma vida mais duradoura e agradável.
Ao conviver com outras pessoas que têm interesses em comum o idoso sentese integrado à vida social. O projeto visa justamente resgatar a qualidade de
vida dessas pessoas. Os moradores são beneficiados através do Programa de
Locação Social, desenvolvido pela Secretaria de Municipal de Habitação.
Esse programa contempla a produção de unidades habitacionais novas ou a
compra e reforma de edifícios para alugar às famílias de baixa renda por um
valor altamente subsidiado, que seja conciliável com a remuneração do
morador. Por ser Locação Social, os moradores pagam um aluguel compatível
com os seus rendimentos, em torno de 25% de um salário mínimo. Com uma
localização excelente e com um fácil acesso à região central da cidade, a Vila
dos Idosos já tem trazido e ainda trará grandes benefícios aos moradores, que
além de compartilharem benefícios comuns, terão maior facilidade no acesso
aos serviços públicos e de saúde. Localizado entre os rios Tamanduateí e
Tietê, formou-se em fins do século XVI o pequeno povoado de Pari.
A região foi uma parte importante para o crescimento e desenvolvimento da
cidade nos seus primeiros séculos, enquanto os moradores viviam
basicamente da pesca. A região do Pari é dona de uma história rara em torno
do seu nome. Pari era uma cerca de taquara ou cipó, colocada entre as
margens, que os índios usaram para pescar. Daí nasceu o nome do bairro.
Somente a partir de 1870, com a chegada da ferrovia à cidade é que nasceram
diversos bairros operários ao longo da linha, entre eles o Pari.
Nessa época tem início os comércios e as indústrias locais. Já em meados do
século XX, o Pari ficou conhecido como o bairro doce da cidade de São Paulo
por possuir comércio intenso, muitas indústrias e fábricas de doces na região.
Apesar de ser um bairro relativamente pequeno, o Pari caracteriza-se por suas
ruas largas, asfaltadas e ainda algumas com vegetação. Além disso, a região
conta com uma boa infra-estrutura de iluminação, redes de água e esgoto e
excelente localidade com proximidade do centro da capital.
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O bairro do Pari é uma excelente região para pessoas que estão em uma fase
na vida que precisam, acima de tudo, viver de forma adequada e equilibrada,
onde o conforto e a convivência devem ser estimulados constantemente. As
inscrições para ser um dos moradores da Vila dos Idosos foi feita através do
site da Cohab.
Alguns candidatos preencheram a ficha de inscrição pessoalmente no
departamento responsável da Secretaria Municipal de Habitação, outros
fizeram pela Internet. Os critérios para atender à demanda foram estabelecidos
na resolução do Conselho Municipal de Habitação n°17, de 22 de fevereiro de
2006. A prioridade foi escolher famílias com renda entre 01 e 03 salários
mínimos. As famílias que estavam em áreas de risco tiveram privilégios durante
a seleção. Quanto mais idoso, mais chance de conseguir a moradia. No caso
de uma família ter mais de uma pessoa com 60 anos, esta também foi
priorizada. Nas quitinetes, por serem menores, ficaram no máximo duas
pessoas e nos apartamentos, famílias com três pessoas, lembrando que
somente foram selecionadas famílias pouco numerosas.
As pessoas que têm dificuldade de locomoção, ou melhor, pessoas com
deficiência física ou necessidades especiais hoje moram na área térrea do
edifício reservada a elas. Os candidatos à vaga que residiam nas proximidades
do empreendimento foram privilégios também, pois certamente a vida dessa
pessoa já está estabilizada na região.
Foram aproximadamente cinco mil inscritos. Muitos dos inscritos não estavam
dentro dos pré - requisitos estabelecidos na Resolução o que tornou menor o
número dos verdadeiros concorrentes às vagas. No caso de morte do idoso
que esteja nas unidades, a família terá que deixar a moradia, pois o principal
objetivo é manter o empreendimento somente com idosos. Caso contrário, o
nome Vila dos Idosos perderá o sentido. Se na moradia existir duas pessoas
com mais de 60 anos, um casal de velhinhos, por exemplo, e apenas um deles
morrer, a família continua na unidade, tendo em vista que ela continua dentro
dos critérios estabelecidos para a demanda. Para manter a Vila direcionada
somente para idosos, além de todo o procedimento que foi adotado no caso de
morte do idoso, a Sehab / Cohab está fazendo um trabalho de pós-ocupação
com as famílias.
É um trabalho social que está sendo desenvolvido para melhorar ainda mais as
adequações dos futuros moradores com suas novas moradias. Nesse trabalho
social também será trabalhada a possibilidade, no caso de morte de algum
idoso, de deixar a moradia. Eles entraram nas moradias cientes de que outras
famílias poderão ocupar a vaga no caso de morte do idoso. O valor do aluguel
corresponde a 10% da renda mensal — os condôminos pagam, em média, R$

207

26,00 de aluguel, mais água e luz. O prédio foi inaugurado em 19 de agosto de
2007, executado pela Companhia Metropolitana da Habitação de São Paulo,
COHAB.

5.7.1 Aspectos positivos e negativos, quanto à uma avaliação técnica da Vila
dos Idosos

 Quanto à aplicação de normas de segurança
Ao longo dos corredores e algumas áreas comuns encontram-se alguns
extintores de incêndio. Dentro dos apartamentos não há qualquer tipo de
serviço de combate à incêndios, como nos apartamentos, onde não existem
detectores de incêndio.
 Quanto à aplicação de normas de sinalização
Observa-se pouca quantidade nas informações espalhadas através da Vila dos
Idosos.
 Quanto à aplicação de normas de acessibilidade
Como já descrito anteriormente, observou-se grande preocupação quanto à
concordância do projeto, quanto às normas que estabelecem critérios para a
completa e eficiente locomoção e utilização dos espaços por pessoas que
possuam alguma deficiência em sua locomoção.
Portas, passagens e corredores com largura para o trânsito de cadeiras de
rodas, assim como, dentro dos próprios apartamentos, foram encontrados
espaços agradáveis, mas que estavam dentro dessas normas, como os
sanitários que possuem barras de apoio e, mesmo sanitários públicos, também
foram planejados para atender a esse fim.
Ao longo dos pavimentos, em todos os planos, não se encontram nenhum tipo
de obstáculos no piso, dificultando o tráfego de cadeiras de rodas, muito menos
algum tipo de problemas no piso que provocasse alguma queda, porque a
manutenção é constante e rigorosa.
 Quanto à aplicação de normas de conforto térmico e acústico
Espaços confortáveis, sem ruídos indesejáveis, e, com agradável temperatura,
são todas características encontradas na Vila dos Idosos.
 Quanto aos aspectos negativos

208

Quando da pesquisa, não foi esclarecido se há algum tipo de planejamento de
rotas de fuga e seu treinamento assíduo com os moradores. Quando
perguntado, a síndica comentou que existe essa preocupação, porém nada foi
feito ainda. Quando do questionamento de alguns moradores, estes nem
sabiam do que se tratava.

5.7.2 Conclusão preliminar do Residencial Vila dos Idosos
A primeira impressão que se tem quando se entra na Vila dos Idosos é a
dúvida quanto ao empreendimento ser particular ou público. É um vício, até
errôneo, que cometemos em, muitas vezes, acharmos que um
empreendimento público terá sempre uma aparência de um local desleixado,
com péssima organização. Desde a primeira visita, a Vila dos Idosos tornou-se
uma grata surpresa. Com um projeto arrojado, o partido arquitetônico
escolhido, demonstra que o estudo da criação deste projeto foi extremamente
elaborado e não, simplesmente, uma adaptação como é comum encontrarmos.
As formas, como a luz entra através das aberturas; os espaços, tanto os
preenchidos como os vazios, estão em harmonioso equilíbrio e corretamente
implantados. É gratificante caminhar através de um trabalho onde,
constantemente, observa-se a eficiência de um projeto que foi planejado para
suprir uma lacuna e que, como o próprio arquiteto, autor, comenta, pode servir
de base para outros, iguais ou parecidos à Vila dos Idosos.
O projeto deste conjunto habitacional comprova que quando há vontade, de
verdade, das pessoas envolvidas, mesmo um empreendimento público, pode
se tornar objeto de estudo e exemplo para ser repetido em outros locais.
Quando analisamos os espaços comuns, assim como, os apartamentos,
observamos a qualidade da criação do projeto. Mesmo com o uso de materiais
de acabamentos de baixo custo, mas não de baixa qualidade, essa
característica acaba não desprestigiando ou desqualificando este
empreendimento. Com bases na organização muito parecidas ao Condomínio
da República da Melhor Idade, este organizado pela CDHU, a Vila dos Idosos,
com organização da Cohab, segue o raciocínio de ter escolhido sempre idosos
com suas famílias, para estas poderem olhar por seus idosos. Como em
edifícios públicos, não seria possível manter pessoas para tomar conta desses
moradores. Manter um controle sobre essas famílias, torna-se uma obrigação
mínima para o sucesso desta empreitada.
A grande crítica, novamente, deste projeto, não é sobre os espaços
arquitetônicos. A análise deste aspecto é positiva. O ponto negativo, mas aqui,
em menor tamanho, é a falta de atividades que o idoso possa ter ao longo de
seu dia. A biblioteca passou a ser o ponto central, o local de encontros, mas
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outras atividades, também, deveriam ser planejadas. Atividades físicas nos
grandes espaços ajardinados deveriam ser implantados. Caminhadas,
exercícios de meditação e outros, realizados em espaços abertos tão bonitos,
seria de grande valor. A saúde, tanto, física como mental, teria uma melhora
substancial para agregar valores aos já conquistados.
5.8 Condomínio da República da Melhor Idade
O Condomínio República da Melhor Idade é um projeto-piloto realizado
em parceria entre a Secretaria da Habitação- SH, através da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, a a Secretaria Estadual de
Assistência e Desenvolvimento Social – SEADS, sendo concebido como
alternativa para responder à demanda social de moradia para idosos de baixa
renda.
O objetivo é possibilitar ao idoso de baixa renda, que convive no núcleo
familiar, o acesso à moradia digna, adequada às necessidades do seu ciclo
vital, garantindo melhor qualidade de vida, participação comunitária e
integração social. O primeiro programa-piloto será implantado no Conjunto
Habitacional Cambuci, que foi reformado exclusivamente para essa finalidade.
O edifício possui 11 pavimentos, dois elevadores, 66 apartamentos (dois deles
adaptados para cadeirantes), com área média de 48,00m2 cada e dois
dormitórios. A área total é de 1.242,00m2 e as unidades foram entregues no fim
do ano de 2004, no mês de dezembro.
A seleção dos beneficiados aconteceu por meio de sorteio entre os inscritos
nas entidades e associações habilitadas pela SEADS de acordo com critérios
estabelecidos em edital público.
Todos os apartamentos foram adaptados com barras, alargamento do vão da
porta do banheiro, piso antiderrapante, interruptor paralelo no quarto e
interfone.
No térreo estão disponibilizadas salas de múltiplo uso para atividades coletivas,
churrasqueira, jardins, praça com bancos, vagas de garagem para os
moradores e visitantes.
O governo também firmou convênio com uma entidade para a realização de
trabalho social e gestão condominial. Esta organização presta assistência
personalizada aos moradores, na pessoa da freira Ema Maria Martinez,
assistente social da Sociedade Pró-Moradia São Vicente de Paulo.
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O público beneficiado neste programa será formado por pessoas com 60 anos
ou mais, independentes e com renda mensal de um a dois salários mínimos
(de R$ 260,00 até R$ 520,00). É necessário que elas comprovem núcleo
familiar (limite de quatro pessoas por apartamento) e sejam procedentes de
foco de exclusão social, sendo que o idoso, tido como titular, não poderá ser
proprietário de imóvel no Estado ou participar de financiamento habitacional no
País.
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Fotos 116 – A e B: Imagens das fachadas dos edifícios.
Fonte: Elaborado pela autora (2008)

A

Figura 132 - A: Imagem de um tipo de planta baixa de um dos apartamentos do
edifício.
Fonte: Arcoweb (2008)
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Figuras 133 – A, C e D: Referências às normas quanto ao dimensionamento
necessário para a correta circulação de usuários de muletas e cadeirantes. Foto 117 –
B: Imagem de um encontro de idosos para uma aula de artesanato. E: Imagens de
salas de convivência onde os idosos se encontram para costurar, bordar ou
simplesmente conversarem. F: Sala de aula ginástica e fisioterapia.
Fonte: Figura 133 – A, C e D: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 117 – B, E e F: Elaborado pela autora (2008)
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Fotos 118 – A: Retrato de uma das idosas, a D.Odete, a primeira moradora do
condomínio. C: Imagem de uma das moradoras, em seu quarto, com campainha e
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interfone aos pés da cama.
F: Imagem de uma sala de visitas de um dos
apartamentos. I: Box de um dos apartamentos, com barra de segurança vertical.
Figuras 134 – B, D, E, G, H, J e K: Referências às normas quanto ao
dimensionamento necessário para a correta circulação de usuários de muletas e
cadeirantes.
Fonte: Fotos 118 – A, C, F e I: Arcoweb (2008)
Figuras 134 – B, D, E, G, H, J e K: Arcoweb (2008)

O Condomínio está localizado na Rua Justo Azambuja, no bairro do Cambucí,
região central de São Paulo, local com grande incidência de moradores idosos.
São 66 apartamentos com 02 dormitórios e área média de 48,00m2. Somente
02 apartamentos foram adaptados para cadeirantes. No pavimento térreo
encontramos 04 salas de múltiplo uso, para atividades coletivas, no total são
346,00m2. Existem, também, 895,00m2 de áreas descobertas para o lazer dos
moradores. O perfil dos idosos beneficiários era:
 possuir 60 anos ou mais;
 ter sido pré-selecionado por entidade social habilitada pela SEADS, nos
termos do edital publicado no D.O.E40., em 24 de setembro de 2004:
 ser acompanhado, obrigatoriamente, de cônjuge e/ou familiares na
moradia, no limite de 04 pessoas;
 ser independente no desempenho das atividades da vida diária e prática;
 comprovar renda individual entre 1 e 2 salários mínimos;
 comprovar renda familiar total entre 1 e 5 salários mínimos;
 comprovar moradia por, pelo menos, 3 anos nos distritos de Bela Vista,
Bom Retiro, Brás, Cambuci, Consolação, Liberdade, Pari, República,
Santa Cecília e Sé, do município de São Paulo.
 Não ser proprietário de imóvel residencial em qualquer parte do território
nacional;
 Não possuir financiamento de imóvel residencial em qualquer parte do
território41.

5.8.1 Aspectos positivos e negativos, quanto à uma avaliação técnica do
Condomínio da Melhor Idade

 Quanto à aplicação de normas de segurança
Ao longo dos corredores e algumas áreas comuns encontram-se somente
alguns extintores de incêndio. Dentro dos apartamentos não há qualquer tipo
de serviço de combate à incêndios, como nos apartamentos, onde não existem
detectores de incêndio.
40

D.O.E.: Diário Oficial do Estado.
Fonte: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/social/materia.asp?id=269, acessado em 29 de
fevereiro de 2008.
41
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 Quanto à aplicação de normas de sinalização
Observa-se pouca quantidade nas informações espalhadas através do
Condomínio da Melhor Idade.
 Quanto à aplicação de normas de acessibilidade
Como já descrito anteriormente, observou-se grande preocupação quanto à
concordância do projeto de reforma, quanto às normas que estabelecem
critérios para a completa e eficiente locomoção e utilização dos espaços por
pessoas que possuam alguma deficiência em sua locomoção. A adaptação às
normas NBR 9050/2004, são constantes.
Portas, passagens e corredores com largura para o trânsito de cadeiras de
rodas, assim como, dentro dos próprios apartamentos, foram encontrados
espaços agradáveis, mas que estavam dentro dessas normas, como os
sanitários que possuem barras de apoio e, mesmo sanitários públicos, também
foram planejados para atender a esse fim.
Ao longo dos pavimentos, em todos os planos, não se encontram nenhum tipo
de obstáculos no piso, dificultando o tráfego de cadeiras de rodas, muito menos
algum tipo de problemas no piso que provocasse alguma queda, porque a
manutenção é constante e rigorosa.
 Quanto à aplicação de normas de conforto térmico e acústico
Espaços confortáveis, sem ruídos indesejáveis, e, com agradável temperatura,
são todas características encontradas no Condomínio da Melhor Idade. Alguns
moradores quando questionados, reclamaram que em seus apartamentos,
conforme o dia, eram um pouco barulhentos.
 Quanto aos aspectos negativos
Quando da pesquisa, não foi esclarecido se há algum tipo de planejamento de
rotas de fuga e seu treinamento assíduo com os moradores. Quando
perguntado, a freira que trabalha como uma síndica, comentou que existe essa
preocupação, porém nada foi feito ainda. Quando do questionamento de alguns
moradores, estes nem sabiam do que se tratava.

5.8.2 Conclusão preliminar do Condomínio da Melhor Idade
O Condomínio da República da Melhor Idade existir já é uma conquista!
Mas, acharmos que a implantação deste empreendimento resolverá todos os
problemas, é no mínimo, ingenuidade. Mas não se pode tirar o mérito desta
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conquista para essa população. Quando analisamos as instalações, mesmo
sofrendo adaptações, conclui-se que o resultado obtido é bastante razoável.
Os apartamentos têm uma distribuição dos espaços muito adequados. Mesmo
em um edifício que não foi criado com esse intuito, a reforma realizada, podese considerar, foi um sucesso. Os espaços atendem corretamente às normas
de acessibilidade, são iluminados corretamente, os ambientes têm boa
ventilação. Mesmos os apartamentos destinados aos cadeirantes possuem
dimensões apropriadas, a circulação permite livre trânsito para as cadeiras de
rodas, os banheiros foram adaptados corretamente. Uma crítica nas
instituições públicas, é a falta de uma proposta quanto ao que o idoso fará
durante seu dia.
Uma única sala para atividades lúdicas de artesanato é muito pouco e, além de
muito destinada ao público feminino. Mesmo sendo a maioria, somente
mulheres terem a oportunidade de divertirem-se com os trabalhos artesanais,
passa a ser um destino muito parcial. Outros espaços para outros tipos de
atividades, inclusive, físicas, devem ser analisadas novamente.
Conclui-se com esta investigação que as casas e asilos que atendem essa
população idosa não possuem locais, profissionais e nem, tão pouco, planos
orientados de atividades físicas. Com o presente estudo constatou-se a
necessidade da formulação de um programa de atividades físicas, para que
haja uma modificação na rotina destes indivíduos, mesmo não existindo um
local específico para isto, utilizando as áreas abertas, praças próximas ao local
e alguma sala vazia que estas instituições possuam e possam ser usadas com
esse intuito.
A prática de atividade física atua como forma de prevenção e reabilitação da
saúde do idoso fortalecendo os elementos da aptidão física (resistência,
equilíbrio, flexibilidade e força), onde se acredita que esta melhora esta
associada diretamente a independência e a autonomia do idoso mantendo por
mais tempo a execução das atividades diárias de vida, tanto físicas, quanto as
instrumentais (GOBBI, 1997; LEE et al., 1995; SHEPHARD, 1991; SKELTON et
al., 1995).
Colaborando com este trabalho, há um estudo realizado com pessoas asiladas
em Santa Catarina, BENEDETTI & PETROSKI (1999) concluíram que um
programa de atividade física orientada em cinco meses proporcionou uma
melhora significativa na aptidão física dos indivíduos inseridos nas atividades
em relação a aqueles que estiveram no grupo controle.
Para FERNANDES (1990) uma alternativa viável poderia ser o trabalho das
instituições ligadas às universidades. Esta opção seria de grande valia para
ambos os lados: a universidade teria na população idosa, um campo de estágio
e preparação para os estudantes de educação física e, as instituições
beneficiar-se-iam com a prestação de serviços profissionais de melhor
qualidade, como atividade física orientada e lazer.
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Segundo Benedetti, et. al. (2001), estas instituições não realizam atividades
ocupacionais durante o dia, e ainda, os idosos, devido ao declínio do
organismo, dão preferência à atividades menos exigentes e que requeiram
menor esforço, acontecendo com isso, um fenômeno interessante que termina
convertendo-se em um ciclo vicioso: à medida em que há o incremento da
idade, o indivíduo tende-se a tornar menos ativo, por conseguinte suas
capacidades físicas diminuem, começa a aparecer o sentimento de velhice,
que pode por sua vez causar estress, depressão e levar a uma redução da
atividade física e, conseqüentemente, à aparição de doenças crônico
degenerativas, que por si só, contribui para o envelhecimento. Mais que a
doença crônica, é o desuso das funções fisiológicas que pode gerar mais
problemas. A maioria dos efeitos do envelhecimento ocorre por imobilidade e
má adaptação e não por doença crônica (MATSUDO, 1997).
5.9 Cidade dos Velhinhos Santa Luiza de Marilac
A Cidade dos Velhinhos é formada por 07 prédios. É uma entidade
particular, mas com o público alvo de idosos e idosas de baixa renda. Foi
criada em 1961, pelas freiras da Companhia das Filhas da Caridade de São
Vicente de Paulo e instalada na Rua José Bonifácio, à princípio. Hoje, o
endereço é Rua Jardim Tamoio, em Itaquera. Desde 1964, funciona quase no
extremo da zona leste, em um reduto de migrantes mineiros e nordestino, uma
atraente, até mesmo charmosa Cidade dos Velhinhos Santa Luiza Marilac.
Esta instituição está em uma colocação junto às principais entidades voltada ao
trabalho com idosos em São Paulo.
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Fotos 119 – A e B: Retratos de idosos conversando no terraço.
Figura 135 – C: Referência às normas quanto ao dimensionamento necessário para a
correta circulação de usuários de andadores.
Fonte: Fotos 119 – A e B: Cidade dos Velhinhos (2008)
Figura 135 – C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
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Figura 136 – A, C e E: Referência às normas quanto ao dimensionamento necessário
para a correta circulação de usuários cadeirantes, espaços para cadeiras de rodas e
bancos de jardins, além de bebedouros próprio para cadeirantes. Fotos 120 –B e D:
Imagens de idosos conversando nos terraços.
Fonte: Figura 136 – A, C e E: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 120 –B e D: Cidade dos Velhinhos (2008)

Em um dos pavilhões, o São Sérgio da Cidade dos Velhinhos, há uma placa de
bronze fixada logo em sua entrada, datada de 1966, onde se lê uma história
muito pouca divulgada em Itaquera, a da presença de refugiados russos
trazidos pelo Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas – ONU.
Há 38 anos, viveram cidadãos russos que não aceitaram as ordens impostas
pelos mandatários ditadores do país. A responsabilidade pelo translado dos
refugiados para o Brasil, foi da Fundação Tolstoy de São Paulo, que ofereceu à
Cidade dos Velhinhos a quantia de U$48.000 mil, paga em três vezes, em troca
da construção de um abrigo específico para esses russos refugiados.
Foi realizado um contrato em 26 de abril de 1966, no 4° Registro de Títulos e
Documentos, por Albina Frias da Fundação Tolstoy, a freira Maria Luiza e o
deputado Lino Morgante, exigia que os refugiados tivessem mais de 60 anos e
75% de sua capacidade total inválida e atestada pelo médico. A primeira leva,
trouxe 32 refugiados russos. Calcula-se que no total, foram mais de 600 que
passaram pela Cidade dos Velhinhos, a maioria vindos da Sibéria, principal
rota de exílio.
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O serviço do Alto Comissariado da ONU, para refugiados continua ativo no
Brasil. Entretanto, o maior contigente enviado para São Paulo é de africanos,
que estão na região central de São Paulo e Pinheiros.

A

B

D

C

E

F

Figura 137 – A, D e F: Referência às normas quanto ao dimensionamento necessário
para a correta circulação de usuários cadeirantes, usuários de andadores nos
passeios. Fotos 121 –B, C e E: Imagens dos espaços abertos, dos passeios.
Fonte: Figura 137 – A, D e F: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 121 –B, C e E: Cidade dos Velhinhos (2008)

A região é a do COHAB José Bonifácio42, em Itaquera, local das residências de
operários próximo a um dos maiores Conjuntos Habitacionais Cingapura, e da
Avenida Jacu pêssego. Mesmo tão próximo de locais com grande
movimentação, muito barulho, quando se entra e se anda através dos
pavilhões, a sensação que se tem, é outra. O barulho que se escuta é dos
pássaros, ou sua revoada das árvores.
Os prédios são baixos, com revestimento de tijolos aparentes. Esses pavilhões
possuem grandes terraços onde, ao longo de todo dia, encontramos idosos e
idosas sentados em suas cadeiras e poltronas, tomando sol, conversando,
contando os casos antigos de suas famílias e até piadas. As freiras da ordem
de Maria Luiza de Marilac são as administradoras e organizadoras de todas as
atividades da entidade.

42

COHAB José Bonifácio: Conjunto Habitacional José Bonifácio.
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A cidade dos Velhinhos, hoje é uma entidade respeitadíssima muito pelo
trabalho de uma freira, já falecida, conhecida por freira Maria Luiza, mas que se
chamava Maria Leda Bessa Nogueira, a freira que esteve a frente da entidade
durante anos, e, que ao longo deste período, conseguiu este status de
respeito de várias pessoas. Também em 1961, comemorou-se o tricentenário
do francês São Vicente de Paulo. Nesta mesma ocasião, nasceram as Casas
do Velhinhos do Rio de Janeiro e Brasília. O enorme terreno onde está
implantado foi um presente do deputado estadual Lino Morgante, homem de
posses da região e proprietário da Refinaria Paulista.
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Fotos 122 - A, B e E: Imagens dos espaços abertos, dos passeios, caminhos entre os
pavilhões. Figuras 138 – C e D: Referência às normas quanto ao dimensionamento
necessário para a correta circulação de usuários cadeirantes, deficientes visuais nos
passeios.
Fonte: Fotos 122 –A, B e E: Cidade dos Velhinhos (2008)
Figuras 138 – C e D: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.

Hoje a coordenadora da entidade é a freira Bernadete Maria da Penha. Nestes
sete pavilhões, hoje, estão morando 89 idosos, mulheres separadas dos
homens, que não estão desassistidos de suas famílias. Atualmente, a entidade
presta atendimento de fisioterapia aos idosos, tanto os da casa, como os do
bairro. Só em 2006, segundo um levantamento da entidade, foram atendidos
6.692 pessoas, um número até pequeno, insignificante, para uma população
que tem no bairro, um sistema de saúde pública precário.

220

A

B

C

D

E

Figuras 139 – A e E: Referência às normas quanto ao dimensionamento necessário
para a correta circulação de usuários cadeirantes, nos passeios.
Fotos 123 –B, C e D: Imagens dos espaços abertos, dos passeios, caminhos entre os
pavilhões em um dia de festa.
Fonte: Figuras 139 – A e E: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 123 –B, C e D: Cidade dos Velhinhos (2008)

A organização da entidade é até rígida, quanto a horários, regras. Acorda-se
muito cedo, para o café matutino, depois há o almoço, o lanche da tarde e o
jantar, às 18:00 horas. O refeitório é um grande salão com pequenas mesas e
cadeiras, que, quando o idoso movimenta-se sozinho, vai até a mesa do Buffet
e serve-se a vontade.
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Figura 140 – A: Referência às normas quanto ao dimensionamento necessário para a
correta circulação de usuários cadeirantes em mesas de comer. Foto 124 –B: Imagem
do espaço destinado a um salão em um dia de festa.
Fonte: Figuras 140 – A: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 124 –B: Cidade dos Velhinhos (2008)
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Fotos 125 - A, B e D: Imagens dos espaços de circulação entre os pavilhões em um
dia de festa. Figura 141 – C: Referência às normas quanto ao dimensionamento
necessário para a correta circulação de usuários cadeirantes nos caminhos. O grande
problema nessa situação é o tipo de material colocado no piso, impedindo a circulação
dos cadeirantes.
Fonte: Foto 125 - A, B e D: Cidade dos Velhinhos (2008).
Figura 141 – C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.

Quando o idoso tem problemas de locomoção, as freiras disponíveis farão seu
prato. Quando um idoso decide morar na entidade, antes, visita as suas
instalações, passa por várias entrevistas com as freiras, onde essas regras da
entidade são conversadas abertamente. O idoso precisa estar ciente de seus
direitos e seus deveres.
Caso hajam quartos desocupados, o idoso poderá até escolher o seu. Não são
apartamentos ou suítes. Para cada dois dormitórios, há um sanitário. Existem
apartamentos com carpete e outros com piso cerâmico no chão, outro detalhe
para o idoso escolher quando for morar na entidade.
Os dormitórios são entregues vazios ao morador, este poderá levar os móveis
que quiser. Sua cama, seu armário, assim poderá sentir-se o mais próximo de
sua antiga casa. Alguns quartos já estão com as cortinas arrumadas, outros
não. Dependerá do idoso, colocar a que quiser.
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Figuras 142 – A, D, F, G e I: Referências às normas quanto ao dimensionamento
necessário para a correta circulação de usuários de andadores, muletas e cadeirantes
dentro de um dormitório. Fotos 126 –B, C, E e H: Imagens dos dormitórios com
alguns dormitórios com televisão e geladeira do morador, assim como a idosa em sua
cama com fotos da família em cima da cama.
Fonte: Figuras 142 – A, D, F, G e I: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 126 –B, C, E e H: Cidade dos Velhinhos (2008)

É comum, os familiares providenciarem até uma pequena geladeira, que
poderá ser colocada dentro do dormitório, para que o idoso possa fazer seus
lanchinhos, guardar nela suas frutas prediletas e outros mimos que os próprios
familiares levam para seus idosos no dia de visitas.
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Figuras 143 – A, D, E e F: Referências às normas quanto ao dimensionamento
necessário para a correta circulação de usuários de andadores e cadeirantes dentro
de um refeitório. Fotos 127 –B, C, G e H: Imagens de uma das cozinhas dos
pavilhões, da cozinha do refeitório geral e o refeitório particular das freiras
Fonte: Figuras 143 – A, D, E e F: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 127 –B, C, G e H: Cidade dos Velhinhos (2008)

Dentro do pequeno valor pago pelos idosos, em torno de R$600,00 até
R$900,00 por mês, a entidade fornecerá as refeições, a limpeza das
dependências, o serviço de lavar e passar as roupas dos idosos, até os
cuidados das cuidadoras, as próprias freiras. Quando o idoso pode pagar mais,
paga. Existem aqueles que suas aposentadorias não são suficientes para
pagar a entidade. Mas, nenhum idoso será mandado embora.
Caso o idoso não possa tomar conta sozinho de seus remédios, as freiras irão
também administrar isso. Elas fazem as vezes de enfermeiras, medem a
pressão, controlam remédios, tudo para a segurança dos moradores. O serviço
de fisioterapia é fornecido também pelas freiras e três vezes por semana,
médicos passam pela entidade, respeitando uma agenda previamente
organizada entre as freiras e os moradores. Caso o morador queira consultar
seu médico, em outro local, é providenciado o seu transporte.
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Fotos 128– A, B e C: As ruas entre os edifícios, em um dia de festas, com as
barraquinhas de comida.
Fonte: Fotos 128 – A, B e C: Cidade dos Velhinhos (2008)
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Fotos 129– A, B e E: As ruas entre os edifícios, em um dia de festas, com as
barraquinhas de comida e até a banda da Polícia Militar de S.P. Figuras 144 – C e D:
Referências à norma quanto as distâncias mínimas para a correta circulação de
cadeirantes.
Fonte: Fotos 129 – A, B e E: Cidade dos Velhinhos (2008).
Figuras 144 – C e D: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.

Existem salas de estar para os idosos que não têm televisão em seus quartos.
Eles chegam a agendar entre eles, os programas que irão assistir juntos.
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Figuras 145 – A e C: Referências à norma quanto as distâncias mínimas para a
correta circulação de deficiente visual e um usuário de muletas. Foto 130–B: Uma das
salas de televisão de um dos pavilhões.
Fonte: Figuras 145 – A e C: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 130 –B: Cidade dos Velhinhos (2008)

Como a entidade recebe várias doações, dos mais variados produtos, quando
um idoso passa a precisar usar uma bengala, por exemplo, é normal que as
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freiras consigam uma de alguma doação. Móveis, roupas, utensílios e todo o
tipo de alimentos, não perecíveis, são doados para a entidade, através de
Banco de Necessidades, anunciado em cartazes distribuídos pelos quadros de
avisos da entidade e até na sua página da Internet.
Os móveis podem não combinar entre si, suas cores como seus tecidos, mas
como a grande maioria veio de doações, nenhum idoso reclama. O conforto é a
principal meta de todos. Várias são as festas e eventos organizados pelas
freiras, como festas juninas, semana dos idosos e outros. Empresas
particulares do segmento de limpeza, por exemplo, poderão criar uma semana
de palestras para os idosos, onde serão ministradas aulas e até passeios. É
comum que os idosos não precisem comprar sabonetes, cremes, pomadas,
talcos, etc., de tantas são as doações.
Entre os edifícios, existem caminhos, por entre os jardins, que os idosos podem
usar, andando com tranqüilidade, porque existem corrimões, com guarda-corpo
ao longo desses passeios. O piso usado nos caminhos são antiderrapantes.
Tantos os jardins, assim como, os terraços, possuem iluminação artificial, para
que nenhum idoso sofra quedas. Uma pequena igrejinha está na pracinha, no
meio dos edifícios.
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Figuras 146 – A, D e F: Referências à norma quanto às distâncias mínimas para a
correta circulação de um cadeirante. Foto 131–B, C e E: Caminhos entre os pavilhões
e fachada da igreja.
Fonte: Figuras 146 – A, D e F: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 131 –B, C e E : Cidade dos Velhinhos (2008)

A rigidez com o cumprimento das regras é grande. Mesmo aos domingos, caso
um morador saía para uma pequena viagem ou passeio, deverá retornar até às
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18:00horas, quando os portões são fechados e não serão mais abertos até o
dia seguinte.
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Figura 147 – A: Referência à norma quanto as distâncias mínimas para a correta
circulação de um cadeirantes. Fotos 132–B e C: Caminhos entre os pavilhões em um
dia de festa.
Fonte: Figuras 147 – A: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Fotos 132 –B e C: Cidade dos Velhinhos (2008)
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Figura 148 – A: Referência à norma quanto as distâncias mínimas para a correta
circulação de um deficiente visual. Foto 133–B: Banda da Polícia Militar de S.P., em
um dia de festa.
Fonte: Figura 148 – A: norma NBR 9050/2004, de acessibilidade.
Foto 133 –B: Cidade dos Velhinhos (2008).

5.9.1 Aspectos positivos e negativos, quanto à uma avaliação técnica da
Cidade dos Velhinhos

 Quanto à aplicação de normas de segurança
Ao longo dos corredores e algumas áreas comuns encontram-se somente
alguns extintores de incêndio. Dentro dos apartamentos não há qualquer tipo
de serviço de combate à incêndios, como nos apartamentos, onde não existem
detectores de incêndio.
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 Quanto à aplicação de normas de sinalização
Observa-se pouca quantidade nas informações espalhadas através da Cidade
dos Velhinhos.
 Quanto à aplicação de normas de acessibilidade
Como já descrito anteriormente, observou-se grande preocupação quanto à
concordância do projeto de reforma, quanto às normas que estabelecem
critérios para a completa e eficiente locomoção e utilização dos espaços por
pessoas que possuam alguma deficiência em sua locomoção. A adaptação às
normas NBR 9050/2004, são constantes.
Portas, passagens e corredores com largura para o trânsito de cadeiras de
rodas, assim como, dentro dos próprios apartamentos, foram encontrados
espaços agradáveis, mas que estavam dentro dessas normas, como os
sanitários que possuem barras de apoio e, mesmo sanitários públicos, também
foram planejados para atender a esse fim.
Ao longo dos pavilhões, não se encontram nenhum tipo de obstáculos no piso,
dificultando o tráfego de cadeiras de rodas, muito menos algum tipo de
problemas no piso que provocasse alguma queda, porque a manutenção é
constante e rigorosa, porém, nas áreas externas, pelo material usado no piso é
um tipo de bloco, os cadeirantes não poderão transitar.
 Quanto à aplicação de normas de conforto térmico e acústico
Espaços confortáveis, sem ruídos indesejáveis, e, com agradável temperatura,
são todas características encontradas na Cidade dos Velhinhos. Alguns
moradores quando questionados, reclamaram que em seus apartamentos,
conforme o dia, eram um pouco barulhentos, os mais próximos da avenida.
 Quanto aos aspectos negativos
Quando da pesquisa, não foi esclarecido se há algum tipo de planejamento de
rotas de fuga e seu treinamento assíduo com os moradores. Quando
perguntado, as freiras que trabalham comentaram que existe essa
preocupação, porém nada foi feito ainda. Quando do questionamento de alguns
moradores, estes nem sabiam do que se tratava.

5.9.2 Conclusão preliminar da Cidade dos Velhinhos
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Quando soube da existência deste local, a curiosidade foi muito grande. Um
local que possui uma história como a Cidade dos Velhinhos, no mínimo, é
incomum. Mas, ao mesmo tempo, imaginar idosos, vivendo em um local tão
distante, passava a idéia de abandono, isolamento. Qual não foi a grande
surpresa, quando, já da primeira visita, encontrar um local tão surpreendente.
Esta surpresa somente foi aumentando a cada visita, porque, quanto mais
conhecia o local, mais reconhecia qualidades. Quando questionados,
individualmente, os idosos responderam com unanimidade, que depois de sua
mudança para a Cidade dos Velhinhos, haviam conhecido o ¨paraíso¨. As
individualidades continuaram a serem respeitadas. Desde o período matutino, o
idoso, mesmo pagando uma mensalidade baixa em comparação aos outros
residenciais particulares estudados, neste trabalho, escolhe o que irá comer em
todas as suas refeições, dentro do cardápio pré-estabelecido pela nutricionista
que as freiras da congregação contrataram. Nos seus dormitórios, cada
morador pode continuar a exercer sua liberdade em escolher seus móveis,
trazendo o que quiser de sua antiga moradia ou até pedindo algum para as
freiras, já que estas recebem muitas doações. É permitido que o morador, se
assim for conveniente, possua dentro do seu dormitório, uma geladeira, um
refrigerador, assim terá condições de comer alguma guloseima em suas horas
vagas.
Quando algum idoso está adoentado, as freiras cuidam desses idosos, como
enfermeiras. Algumas delas realmente receberam treinamento especializado e
são enfermeiras treinadas. Outras, através do convívio, da prática, aprenderam
o ofício. Quando necessário, são chamados médicos e até ambulâncias. Cada
morador possui uma ficha completa, com o nome dos familiares, seus
telefones, suas moléstias, quando as possuem, o tratamento que estão
fazendo e os médicos que foram consultados. Os cuidados são de 24 horas.
Os dormitórios não possuem campainhas de emergência, mas esse déficit é
compensado com os extremosos cuidados das freiras que chegam a entrar nos
dormitórios em intervalos regulares.
Quanto à diversão dos idosos, várias são as atividades que podem ser
realizadas. Os idosos fazem ginástica todos os dias, quando está sol, na praça
central, entre os prédios. Quando o tempo não permite e está chovendo, os
idosos vão até o refeitório ou até o salão de atividades artísticas e fazem lá,
seus exercícios.
Festas como o dia do idoso ou festa da vovó, festa juninas, carnaval e outras,
são constantes. Empresas são convidadas a participar como patrocinadoras.
As famílias também são, praticamente, convocadas a participar, tanto como
visitas assim como trabalhadores, ajudando a montar as barraquinhas e
trabalhando nelas.
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A conclusão que se chega, é que, quando há interesse e boa vontade, o
trabalho deve e pode ser muito bem realizado. Um pagamento até pequeno em
comparação a outros empreendimentos particulares, em algumas situações,
seria motivo para serviços de baixa qualidade, pouca atenção ao idoso,
desinteresse total. Quando se visita a Cidade dos Velhinhos não é essa a
impressão que se têm. O local do empreendimento é realmente longe do centro
da cidade, um bairro supostamente perigoso, de periferia e mesmo próxima a
uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, quando se está lá dentro,
a paz e tranqüilidade é total. O barulho que é ouvido, são os dos passarinhos
nas árvores.
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O desafio de viver com dignidade, uma vida socialmente ativa durante todo o
percurso
do envelhecimento, é uma realidade que envolve a todos nós.
MINISTRO NILMÁRIO MIRANDA
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República

232

6 CONCLUSÃO

6.1 Habitação para idosos: o trabalho do arquiteto, a arquitetura e a cidade.

Para a realização deste trabalho, a princípio, foram feitas pesquisas sobre o
tema das residências assistidas e depois, foram realizadas algumas visitas à
esses residenciais.
A princípio, nestas visitas, o único contato, a única pessoa que respondeu
algumas de nossas perguntas, normalmente, foram os gerentes dos
empreendimentos ou um outro profissional responsável em nos acompanhar
através destas visitas. Não nos foi permitido, entrevistar nenhum dos
moradores dos residenciais, a princípio. Através das opiniões, muitas vezes,
pessoais desses encarregados e, da nossa própria observação, chegamos às
primeiras conclusões Somente, quando aumentamos a abrangência desta
pesquisa, acrescentando a ela mais três residenciais, inclusive, dois públicos e
mais um particular, obtivemos muitas respostas diretamente proveniente dos
moradores. Alguns residenciais sempre ofereceram os serviços de hotelaria
juntamente com a assistência médica. Outros, na campanha publicitária
¨vendem¨ essa imagem. A de um estabelecimento com esses dois grandes
serviços inclusos. Porém, na realidade, encontramos três tipos de
empreendimentos, um com realmente os serviços de hotelaria e assistência
médica ao idoso, outro adaptado, reformado, com a imagem de vender esses
dois serviços e na realidade, com alguma deficiência, conseguir fornecer aos
seus moradores somente o serviço de hotelaria, por exemplo, assim como,
outro que ¨vende¨ esses dois serviços, e somente pode oferecer a assistência
médica que qualquer casa de saúde e de repouso oferece também. A primeira
conclusão que se chega é que muitos se auto intitulam como residenciais
assistidos e não o são.
Outra questão dos residenciais é que alguns chegam, realmente, escolher seus
futuros moradores. Não lhes interessa indivíduos que sejam dependentes de
auxílio de enfermeiros, cuidadores. Somente chegamos a essa conclusão após
observar, durante as visitas, a ausência de cadeirantes, portadores de
deficiências motoras mais graves e outros tipos de idosos doentes.
Informalmente tivemos acesso ao processo de adesão de um idoso, que
necessitaria da instituição porque, esse idoso em questão, é um exemplo de
uma pessoa portadora de demência psicótica, quando a família, por mais que
não tivessem vontade de interná-lo, pela doença degenerativa, foi forçada a
procurar ajuda, em uma das mais novas instituições, realizaram várias
entrevistas, cobrariam um valor altíssimo e, somente para serviço de Day care,
alguns dias da semana, alguma atividade escolhida previamente e, nem assim,
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após um longo período de reuniões, esse residencial veio a negar a atender às
necessidades da família, recebendo este idoso. O que se faz com um idoso
com algum tipo de demência?O que se faz com um idoso que sofreu um AVC e
tenha ficado com algumas seqüelas motoras? Essas perguntas, assim como
outras, ainda não foram respondidas. Do ponto de vista arquitetônico, os
projetos que foram realizados com esse propósito, desde seu projeto inicial,
são os melhores empreendimentos. Já os empreendimentos que sofreram
adaptações, prédios estes que foram reformados, para atender às
necessidades desse público alvo, conseguem, realmente, responder a algumas
necessidades, não todas, porém, são claras as diferenças entre os dois tipos
de edifícios. Outra diferença muito óbvia nas observações de nossas visitas
são as diferenças de conceito, políticas aplicadas aos residenciais. Alguns
residenciais não têm a pretensão de serem como novas residências desses
moradores. Os ambientes não possuem a cara de casa. Continuam a serem
empreendimentos hoteleiros, com serviços de hotelaria, em que os funcionários
não conhecem seus moradores pelos seus nomes, não se envolvem
emocionalmente com esses indivíduos. Eles são apenas clientes. A imagem
que quer se passar é de empreendimentos com altas taxas de ocupação de
hóspedes, moradores. Talvez, em alguns casos, realmente sejam até
verdadeiro, esse comentário. Porém, isso ainda ocorra pela total ausência de
uma real concorrência desses empreendimentos. Uma maior disputa entre os
residenciais faria com que melhorassem a qualidade de serviços oferecidos.
Quando o arquiteto pensa na melhor solução para realizar um projeto
arquitetônico, adota uma combinação de procedimentos concatenados em
busca de informações úteis para o melhor resultado que atenda ao pedido do
cliente. No caso de uma moradia assistida para idosos, que compreende
particularidades comportamentais do usuário escolhido, caminhos da
concepção arquitetônica e sua inserção na cidade, esse desafio torna-se ainda
mais instigante, considerando-se as especificidades que norteiam as decisões
de projeto. Esse conjunto de procedimentos é constituído da produção de
conhecimento a partir de análises de dados secundários relativos às atividades,
à ergonomia, à saúde, ao comportamento e à psicologia de idosos, com o
objetivo de definir sistemas de melhores ambientes para uma situação
específica de pessoas, recursos e lugar/infra-estrutura. Não se dissociam
edifício e cidade, um não existe sem o outro, e é nessa premissa que o espaço
urbano aparece implícito em toda a análise ora apresentada.
A aceleração do envelhecimento da população, fenômeno mundial, alcança
características drásticas num país de dimensões continentais, como o Brasil,
atingindo uma proporção de extremo perigo para o futuro da população inativa
das classes B e C, que hoje ainda se mantém com dificuldades em moradias
inadequadas, e já demonstra a fragilidade do sistema previdenciário em vigor.
Culturalmente, o brasileiro apresenta uma mescla variada de influências
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advindas das correntes migratórias do exterior e mesmo entre regiões, mas
adota ainda um apego ao temperamento latino de manter consigo os familiares
mais idosos, mesmo em condições de infra-estrutura precárias. Por isso, é
cada vez mais freqüente o problema do abandono ou dos maus tratos, em
função da incapacidade de dar a atenção necessária ao idoso, o que muitas
vezes determina o afastamento de empregos, a queda da renda familiar e a
frustração pessoal dos cuidadores compulsórios.
De acordo com a evolução desse segmento, questiona-se como acomodá-lo de
modo digno, confortável e seguro, considerando-se a restrição de renda, os
preconceitos da sociedade e a falta de estruturas projetadas para essa
finalidade. É preciso encontrar um resultado formal e funcional satisfatório na
proposição de edifícios residenciais especializados para idosos, num custo
acessível de construção e manutenção, para um público de aposentados e
pensionistas de renda média, porém estável, e que, cada vez mais, podem
contar muito pouco com a atenção de familiares que sofrem com a queda do
poder aquisitivo e estão sujeitos à absorção de tempo exigida pelo mercado de
trabalho.
Tanto quanto dar soluções à educação básica e à moradia popular, essa é uma
questão também de saúde pública e assistência social, manifesta na queda do
poder de compra do brasileiro nas últimas décadas ante o crescimento
econômico previsto. Assim, não cabe apenas às famílias solucionarem o
destino dos seus velhos, mas também ao Estado, como responsável pela
inclusão social. As moradias especializadas podem ser solucionadas
considerando tipologias arquitetônicas, utilizando-se sistemas construtivos que
facilitem a multiplicação desses empreendimentos. Atendendo a demandas de
diferentes níveis sócio-econômicos, os programas arquitetônicos podem
apresentar diferenças sem comprometer o atendimento básico, em especial
aquele do pronto atendimento de saúde, quer seja através da medicina
preventiva ou curativa.
Assim, buscou-se o conhecimento dos problemas relacionados com as novas
necessidades dos idosos, contingente populacional em ascensão no Brasil e no
mundo, e as características físicas e psicológicas desses indivíduos, assim
como conhecer os efeitos do envelhecimento. Este fato demográfico marcante
determina novos parâmetros analíticos de suporte aos avanços da ciência e da
tecnologia, para atender aos novos comportamentos sociais. Também são
importantes os levantamentos relativos ao aumento dessa população e a
estrutura física necessária para acomodá-la. Conhecendo a anatomia do idoso,
caracterizando-o e descrevendo o processo de envelhecimento, cria-se um
perfil balizador para o desenvolvimento da proposta arquitetônica. A partir
desse referencial propõem-se o programa e as características técnicas
necessárias para garantir acessibilidade e condições de conforto.
É importante identificar a escala das percepções, dos julgamentos e do
comportamento dos idosos, pois não nos cabe decidir sobre o que é bom para
essas pessoas, já que depende dos agentes envolvidos nessa oferta de
produtos e algumas adequações podem atender aos seus interesses. O
primeiro passo será entender os seus desejos, e as necessidades serão
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consideradas com a eliminação de conflitos para as possibilidades de
conciliação, dentro de um processo de invenção. O desejo gera as
necessidades, que geram a demanda. Planeja-se para desenvolver o território,
pois a organização possibilita o aproveitamento dos recursos disponíveis de
modo correto e racional. O anteprojeto demonstrará a resolução do problema,
já que outros elementos podem sugerir novas reduções daquela concepção
para um desenvolvimento mais complexo, resultando em projeto e programa
futuros.Portanto,desenvolve-se um projeto arquitetônico adequado inicialmente,
caracterizando-se o público alvo, composto por pessoas idosas, analisando-se
o seu universo hoje e contextualizando-o para compreender suas
necessidades, que gerarão um programa a ser articulado. Seu
dimensionamento determina a escolha de um terreno e todo o seu potencial de
utilização, considerando as condições gerais e particulares do entorno. A partir
daí, começam os estudos gráficos que relacionam essas condições e sugerem
sua acomodação em sistemas e subsistemas de espaços. Defendo que todo o
conceito de proposta deva estar baseado no desenvolvimento sustentável,
visto que tal procedimento garante a viabilidade de construção e manutenção
com baixo impacto. Finalmente, resolve-se o problema com um anteprojeto
arquitetônico que atenda as prerrogativas do escopo definido e estabelecido no
projeto do empreendimento.
Esse trabalho fascinante de projetar espaços para o bem-estar das pessoas
deve ser estendido a todos os segmentos da sociedade, pois o arquiteto é,
antes de tudo, um pesquisador das necessidades e dos desejos do Homem
como ser social. Ao apontar caminhos na busca de melhor qualidade de vida, é
preciso manter a atenção às mudanças na dinâmica da sociedade e suas
renovações, para que essas soluções sejam praticadas e constantemente
revisadas.
Realizar este trabalho foi, muitas vezes intenso, emocionante, alegre, festivo e,
outras tantas vezes, triste, angustiante. O convívio com todas essas pessoas
esquecidas por tantos, foi no mínimo, engrandecedor. Aprendi isso desde a
primeira visita. Olhar dentro dos olhos dessas pessoas, e, ver dentro desses
olhos, tantas saudades, tristezas e, mesmo assim, também ver a curiosidade
sobre o meu trabalho, sobre o que eu estava falando..., com poucos
descrentes, a grande maioria, apostando em idéias novas, acreditando na
esperança, foi surpreendente!
Não consigo me lembrar de mais adjetivos para enaltecer a grandiosidade
desse convívio. Espero, com toda a sinceridade, que meu serviço possa, de
alguma maneira, ajudar, a melhorar a qualidade de vida de todas essas
pessoas.
Eu sou uma cuidadora, já há muito tempo. Aprendi a entender muito melhor os
meus idosos, minha avó e meu pai, antes e agora, minha mãe. Passei a
compreender melhor o que eu precisava fazer.
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6.2 Recomendações, tanto para futuros projetos, como pequenas adaptações
para habitações para idosos.

―Um bom design habilita, um mau design incapacita‖, isto se aplica
principalmente aos idosos que podem tornar-se funcionalmente dependentes
devido à redução gradual das suas capacidades motoras e sensoriais. O
momento em que podem necessitar de ajuda técnica e adaptações na sua
casa depende em larga medida do projeto de arquitetura que os circunda e dos
produtos que utilizam. Nos casos em que o projeto atende, satisfatoriamente,
ao programa das necessidades, a demanda de recursos voltados a itens
especializados pode ser reduzida ou mesmo evitada.
Os idosos são particularmente suscetíveis a influências ambientais, sejam na
climatização ou na temperatura alta ou baixa desses ambientes, cores, formas,
luminosidade, enfim, até mesmo são influenciados em lares com os quais estão
familiarizados. Portanto, torna-se de extrema importância que o ambiente de
convivência do idoso seja o mais apropriado possível, sendo desta maneira,
muito mais fácil que os outros indivíduos que convivam com esse idoso se
adaptem com maior facilidade às mudanças de que uma situação contrária.
De acordo com o Sistema Único de Saúde – SUS, um terço dos atendimentos
de lesões traumáticas nos hospitais da rede vem de pacientes com idade
superior a 65 anos. Destas lesões, 75% acontecem dentro de casa,
principalmente no trajeto quarto-banheiro, durante a noite (46%), a partir de
situações que poderiam ser evitadas. A queda é a sexta causa de óbitos em
pacientes idosos, sendo o quadril e o punho as áreas mais comprometidas.
As recomendações ergonômicas aliadas a antropometria para essas
habitações serão também de grande valia, pois poderão ser referenciais
importantes que nortearão dados pesquisados. O que se busca é facilitar uma
possível análise do pré-uso dessas habitações, podendo até classificá-las
como sendo eficientes e/ou eficazes espacialmente.
A ciência e a tecnologia têm o propósito de criar condições para uma existência
mais prolongada. Não basta sobreviver: é necessário viver e participar da
civilização. Não basta simplesmente prolongar a existência: é necessário dar
maior qualidade de vida para estes anos não mais tão dourados.
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6.2.1 Algumas dificuldades, problemas encontrados em algumas atividades da
vida diária e na utilização dos ambientes pelos os idosos:














Letras pequenas como listas telefônicas e bulas de remédio, rótulos em
geral, cortar unhas, cozinhar.
Entroncamento em corredores, disposição de mobiliários.
Passagens para ambientes internos e externos sem controle de
luminosidade.
Pisos desenhados, claro/escuro.
Ambientes com monotonia de cores ou excesso de padronagens.
Pisos reflexivos, objetos ou lâminas d’água.
Lidar com alterações de superfície como: pisos lisos, irregulares, etc.
Teclas pequenas de aparelhos eletrodomésticos e controle remoto.
Levantar de locais baixos como sofás e vasos sanitários.
Subir e descer escadas e rampas muito íngremes, necessitando de
guarda-corpo e corrimão.
Manter o equilíbrio ao movimentar a cabeça: subir escadas, mexer em
armários baixos e/ou altos.
Movimentos amplo com pescoço e tronco, abaixar-se ou alcançar
objetos em armários altos ou baixos.

6.2.2.1 Existem também muitos riscos, tais como:












Utilizar o banheiro à noite com a falta ou excesso de luminosidade.
Tomar banho e vestir-se em pé, sem utilização de banquetas.
Risco de fratura espontânea de vértebras em movimentos de curvar-se e
de rotação.
Queda, falseamento dos joelhos.
Fratura, aumentado quando associado à superfície e altura de queda.
Queda ao manipular objetos com ambas as mãos.
Queimaduras na água quente do banho e/ou cozinhando.
Sensações desagradáveis em ambientes ruidosos com múltiplo uso, ex:
lugares para assistir TV e conversar, jogar, podem desencorajar os
idosos, isolando-os.
Detalhes podem passar despercebidos como degraus, objetos no chão,
etc.
Percepção de objetos como quinas de mesas e poltronas, o idoso só
percebe o objeto quando já está muito perto.

É recomendado usar elementos referenciais para um melhor dimensionamento
desses espaços, mobiliários e equipamentos, sob todos os aspectos
ergonômicos de um universo arquitetônico de uma habitação.
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6.2.2.2 Em todos os ambientes:
 Necessidade de pisos antiderrapantes.
 Evitar presença de ambientes em níveis diferentes e degraus.
 Prever ambientes com portas de 0,80m de largura e que seja possível
uma área de giro de 1,50m nos cômodos, para circulação de uma
cadeira de rodas.
 Presença de campainhas de segurança nos quartos e banheiros.
 Instalação de dispositivos de segurança para gás e incêndio.
 Janelas e terraços com visão para o exterior, devendo seu peitoril de
alvenaria ser de no máximo 0,60m de altura do piso.
 Prever altura de tomadas, comandos e maçanetas de portas balcão e
janelas, caixas de luz e comandos do gás entre 0,40m e 1,20m do piso.
 Iluminação de circulação e banheiros com sensor de presença.
 Eliminação de tapetes em locais de circulação, pisos antiderrapantes,
retirar fios de telefone, ou outros das áreas de circulação, remover
excesso de mobiliário, garantindo uma rota de circulação livre de
obstáculos;
 Planejar disposição de móveis de forma a evitar movimentos de rotação
principalmente em banheiros.

6.2.2.3 Áreas externas e salas:
 Prever para as áreas externas do projeto, local para caminhada com
largura suficiente para duas pessoas lado a lado, presença de corrimãos
e possibilidade de uso em dias chuvosos.
 Prever portas com no mínimo 0,80m de largura e maçaneta do tipo
alavanca.
 Os desníveis não devem ser maiores que 0,005m as soleiras devem ser
vencidos com rampas com inclinação inferior a 8,33%.
 Capachos devem ser aderentes ao piso.
 Fechadura na face superior da maçaneta do tipo alavanca.
 Necessidade de cadeiras com braços, presença de poltronas e
banquetas para elevar pés, sofás com apoio para cabeça, automação
dos equipamentos sempre que possível.
 Móveis com cantos arredondados e evitar tampos de vidro.

6.2.2.4 Cozinhas:




Adaptação de cozinhas, considerando a possibilidade de manipulação
dos equipamentos tais como pias e fogões e adequando os armários
para que não seja necessário subir em escadas para e utilizar coisas do
dia a dia até mesmo sentada.
Prever cômodo para despensa de alimentos evitando armários e
gabinetes muito altos e muito baixos.
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Metais de alavanca e monocomando.
Timer para aquecedores e fogões
Colocar tomadas na altura do balcão e interruptores de luz e comando
domésticos entre 0,40m à 1,20m de altura do piso.

6.2.2.5 Área de Serviços:




Prever local onde a pessoa sentada possa passar as roupas, bem
como para armazenamento das mesmas.
Torneira de alavanca no tanque.
Lava-roupa com porta e comandos frontais para que a pessoa possa
utilizá-la sentada.

6.2.2.6 Rampas e escadas:





Fazer rampas e escadas com pisos antiderrapantes, patamares para
descanso, corrimãos contínuos e de boa empunhadura.
Degraus com alturas e pisos constantes, demarcando com piso
diferenciado no seu início e término.
Iluminação de segurança nas escadas e rampas.
Interruptores próximos ao início e término de escadas.

6.2.2.7 Dormitórios:





Adequação do mobiliário do quarto com elevação de cabeceiras das
camas.
Camas entre 0,46m e 0,54m para que a pessoa idosa levante com
facilidade.
Instalação de interruptores, telefones e interfones, próximo à cama da
pessoa idosa.
Armários firmes e com portas preferencialmente de correr.

6.2.2.8 Banheiros:







Presença de banheiro em locais próximos e todos os pavimentos da
edificação.
Instalar iluminação permanente e por sensor no percurso do quarto ao
banheiro.
Metais de fácil manuseio e se possível de monocomando para favorecer
banhos freqüentes.
Instalação de assento e barras de apoio no chuveiro bem como, ducha
de comando manual para adequação da temperatura.
Pias com barras para apoio.
Armários com local para guarda de pertences entre 0,40m e 1,20m de
altura do piso.
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Elevar o vaso sanitário à 0,46m de altura do piso com duchas para
higiene íntima, e barras de apoio.

Inúmeros idosos podem citar exemplos infindáveis de insegurança e riscos em
suas moradias, devido a um projeto negligente ou inadequado. Deve-se prever
sua utilização pelas pessoas devido às mudanças ao longo de sua vida.
Adaptar para novas situações, sempre. Caso este idoso passe a se tornar um
usuário de cadeiras de rodas, por exemplo, na maioria das vezes ele se vê
impossibilitado de habitar na sua própria casa. As barreiras ambientais excluem
o idoso e são criadas muitas vezes pela falta de formação de nossos
profissionais em prever as necessidades da adversidade.
A arquiteta Cybele Barros, quando convidada pela Sociedade Brasileira de
Ortopedia lançou em 1999, ano Internacional do Idoso, o conceito da Casa
Segura. Parte dessas recomendações acima citadas, foram extraídas desse
livro. Com medidas simples, o conceito Casa Segura mostra como é possível
adaptar a residência (desde a disposição de móveis até o sistema de
iluminação) para facilitar as atividades e garantir a segurança do morador.
¨Uma casa projetada para alguém de 20 anos não será a mesma se projetada
para outra de 80 anos. Aliás, não deveria ser. Os anos passam, as
necessidades e capacidades dos indivíduos mudam, mas a casa não.
Conseqüência: falta segurança para desenvolver atividades cotidianas e a
independência diminui¨, Cybele Barros comenta.

6.3 Roteiro básico das vistorias realizadas nas visitas realizadas pela autora do
trabalho. Foram baseadas nos critérios de avaliação de acessibilidade em
edificações.
6.3.1 Nas entradas e saídas das edificações:


Superfície regular, firme, contínua, estável e antiderrapante, sob
quaisquer condições climáticas.



Passagens livres de obstáculos e largura mínima de 1,20m.



Superfície com inclinação transversal de no máximo 2%.



Escadas e rampas e equipamentos eletromecânicos para vencer
desníveis superiores a 1,5cm. Em ambos os casos, não é necessário a
localizacao contígua.



Piso tátil para indicação de obstáculos ou mudança de plano da
superfície.



Símbolo Internacional de Acesso – SAI.
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6.3.2 Nos acessos horizontais das edificações:
6.3.2.1 Para pisos:


Superfície regular, firme, contínua, antiderrapante (sob quaisquer
condições climáticas) e livre de barreiras ou obstáculos.



Juntas de dilatação e grelhas: embutidas no piso transversalmente à
direção do movimento, com vãos máximos de 1,5cm. Entre as grelhas e
preferencialmente instaladas fora do fluxo principal de circulação.



Capachos: embutidos no piso, não ultrapassando 1,5cm. De
altura.Carpetes ou forrações: bem fixados para evitar dobras ou
saliências. 6.3.1 Nas entradas e saídas das edificações.

6.3.2.2 Para áreas de rotação:


Áreas para manobra de cadeiras de rodas: 1,50m. de diâmetro para um
giro completo de 3600 da cadeira.

6.3.2.3 Para áreas de aproximação:


Espaço adicional de no mínimo 0,60m. para a abertura de portas.

6.3.3 Nos acessos verticais das edificações:
6.3.3.1 Rampas:


Largura livre recomendada de 1,50m., sendo admissível a largura
mínima de 1,20m.



Guia de balizamento: altura mínima de 5cm.



Patamares no início e final de cada segmento de rampa: 1,20m. de
comprimento, no sentido do movimento.



Piso tátil para sinalização: largura mínima de 0,28m. localizado antes do
início e após o término de cada segmento de rampa.



Inclinação transversal de no máximo 2%.



Inclinação longitudinal de acordo com a fórmula abaixo:
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i= h x 100 / c, onde c= comprimento da rampa (metros); h= altura a vencer
(metros); i= percentual de inclinação (%).


Rampas em curvas: inclinação máxima de 8,33% e raio interno de
3,00m, no mínimo.

6.3.4 Como evitar acidentes domésticos com as pessoas idosas
Acidentes na terceira idade são eventos freqüentes e geralmente acabam
tendo como conseqüências, danos físicos irrecuperáveis e até a morte.
Cerca de 75% dos acidentes com idosos ocorre dentro de casa. Os acidentes
aumentam com a idade e na maior parte dos casos é originada por quedas ao
solo. As quedas ocorrem com mais freqüência entre o quarto e o banheiro,
dentro do ambiente domestico; ao atravessar as ruas e ao subir nos ônibus ou
se locomoverem dentro deles.
Estas quedas tem na fratura do fêmur
conseqüência.

a sua principal e mais grave

A diminuição da visão, diminuição dos reflexos e da coordenação, o que
provoca uma maior tendência a síncopes (perda súbita e momentânea da
consciência) e os efeitos adversos de medicamentos, principalmente os
tranqüilizantes, e o alcoolismo são as principais causas de quedas do idoso.
Alem
das
quedas,
os
acidentes
com
idosos
incluem:


ferimentos com facas de cozinha (principalmente ao cortar peixe
congelado
ou
carne
com
faca
afiada);



queimaduras devidas à manipulação desajeitada com produtos
inflamáveis ou a diminuição das faculdades sensoriais, como a perda da
sensibilidade ao calor, ou a perda do olfato;
os acidentes de transito constituem também causas importantes de
acidentes na terceira idade.



Estatisticamente tem se observado que 30% dos idosos apresentam um
episódio de queda ao solo com ferimento, a cada ano, o que representa um
grande fator de limitação de qualidade de vida e um grande custo assistencial.
Cerca de 8% de todas as pessoas com mais de 60 anos procuraram um
atendimento de emergência por trauma em cada ano, e 30% destas pessoas
atendidas
devem
ser
hospitalizadas
em
decorrência
disto.
Os casos de maior gravidade, cerca de 10% dos idosos que sofreram um
trauma,
virão
a
falecer
em
decorrência
do
trauma.
Com algumas medidas simples e modificações fáceis de serem executadas,
podemos tornar nossos lares mais seguros e adaptados aos moradores mais
velhos contribuindo para a diminuição das quedas.
6.3.5 Rotinas para o idoso com demência
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Sabemos que, até o presente momento, ainda não temos condições de curar
ou controlar a doença de Alzheimer. Porém, podem existir maneiras e
condições de melhorar o dia-a-dia do idoso com demência, no sentido de lhe
proporcionar carinho, apoio físico e emocional, promovendo uma maior
segurança e evitando ou minimizando tensões, que por ventura ocorrerem.
Lembramos que as dicas que daremos aqui podem servir para a grande
maioria dos idosos, entretanto, cada um apresenta suas próprias
particularidades.
Princípios gerais para melhor administrar as rotinas:


MANTENHA TUDO O MAIS NORMAL POSSÍVEL: Não trate o
idoso como doente. Respeite-o como pessoa e mantenha a sua
rotina de vida a mais normal e coerente possível. Se gostarem
de passear, de sair para jantar, ir ao cinema, passear na casa
de parentes e amigos, continuem fazendo. O prazer em fazer e
participar das coisas que gostamos é um dos melhores
remédios para a saúde mental do idoso. Lembrar que lidar com
crianças e animais de estimação tê-los em sua companhia,
pode ter um valor terapêutico inestimável!



ROTINA, ROTINA E ROTINA: A rotina é fundamental na vida
na vida do idoso com demência. Fazer a mesma coisa, na
mesma hora, do mesmo jeito, ajuda o idoso a lembrar, podendo
até auxiliar o cuidador na execução destas rotinas.



ESTRUTURE O AMBIENTE: Faça com que a casa do idoso
seja a mais segura, simples e previsível possível. Observe estas
dicas:



O quarto do idoso pode ser arrumado para ajustar às suas
necessidades, ser um local de extrema simplicidade e de boa
orientação. Que seja um quarto fácil de localizar e conhecer,
onde o idoso identifique que é seu e goste dele.



Neste quarto, deixe à mostra um quadro na parede onde ele
possa pendurar suas chaves, seus óculos seu paletó. Uma
gaveta onde possa guardar seus documentos e carteira, seus
pertences e objetos pessoais.



Tenha sempre pendurado na parede deste quarto: um relógio e
um calendário grande, onde o idoso pode facilmente identificarse no tempo. É sempre bom o cuidador repetir, todos os dias, a
hora, o dia, o mês e o ano.
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Tenha horário para tudo. Para as refeições, para acordar e
dormir, para o banho, para passear (tomar sol), para a
televisão...



Sinalize a casa, escreva em cartazes os nomes dos quartos, do
banheiro, da sala, da cozinha. O idoso sempre vai muito ao
banheiro, à noite. Deixe a luz do banheiro sempre acesa, para
facilitar seu acesso. Seria muito apropriado se o quarto do idoso
fosse o mais perto do banheiro.



Evite mudar as mobílias da casa de lugar, pinte sempre as
paredes da casa, com suas cores antigas, evite reformas
radicais.



Coloque retratos dos familiares e amigos por toda a casa.
Sempre que o cuidador lembrar, procure exercitar a memória do
idoso e relembrem juntos os nomes dos retratos.



SEGURANÇA É FUNDAMENTAL: Problemas de memória e
perdas de habilidade e coordenação motoras podem aumentar
os riscos de acidentes em casa. As quedas, principalmente,
podem tornar-se um problema sério. Evite tapetes soltos,
móveis no meio do caminho, degraus escorregadios ou escadas
sem corrimão. A casa deve ser bem iluminada e sinalizada, de
trajetos simples (quarto-banheiro, sala-cozinha). Barras de
apoio no box do banheiro e ao redor do vaso sanitário, podem
facilitar o acesso ao banheiro e torná-lo mais seguro. Lembrar
que quedas no banheiro, principalmente à noite, são muito
freqüentes. Não deixar o idoso manusear tarefas perigosas e
complicadas, como: fogão, água quente, gás de chuveiro, facas
e tesouras, guardar coisas em locais altos e trocar lâmpadas. O
cuidador deve fazer uma revisão em toda a casa, procurando
causas potenciais de acidentes, tomando medidas para eliminálas.



SIMPLIFIQUE TODAS AS COISAS: Lembrar que o idoso já
possui uma mente confusa pela doença. Então, simplifique sua
vida, pois tomar decisões corriqueiras ou executar tarefas
simples, pode ser fontes de insegurança e agitação. Simplifique:
não ofereça muitas escolhas (ou isto ou aquilo!), fale frases
claras e simples, não dê e nem peça muitas explicações. Se a
tarefa é maior e complicada, vá por partes. Exemplo
para dormir: mostre a hora no seu grande relógio, depois mostre
o pijama ou camisola, faça-o vestir, depois o lembre de ir ao
banheiro (urinar e higiene oral) e por fim mostre a cama e deiteo (um beijo de boa noite sempre é bom!).
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SENSO DE HUMOR: É fundamental em qualquer
relacionamento, ainda mais com o idoso com demência. Manter
um clima pesado, carregado devido ao problema da doença,
não ajuda em nada, pelo contrário, só piora a situação. A alegria
e o riso ajudam a minimizar o trabalho árduo do cuidador e o
stress do idoso. Não falamos em zombar e nem rir do idoso, e
sim rir com o idoso, das situações inesperadas e caóticas que
acontecem.



Veja este exemplo: "Uma esposa cuidadora, certa vez,
recordou-nos uma situação estressante com o marido (portador
de Alzheimer). No final do banho e já o tendo vestido, esqueceu
seus sapatos no quarto e foi buscá-lo. Ao voltar, encontrou o
marido no box, com o chuveiro ligado, todo molhado, com roupa
e tudo, reclamando que estava muito calor. A esposa deu uma
sonora gargalhada, e como estava realmente muito calor, entrou
no chuveiro com ele, refrescaram-se e riram ainda mais!"
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Hoje temos razões fundamentais e imperiosas para voltar a refletir sobre a questão. O
mundo
está passando por uma transformação demográfica sem precedentes. Até 2050, o
número de
idosos aumentará em aproximadamente de 600 milhões a quase 2 bilhões. No
decorrer dos próximos
50 anos haverá no mundo, pela primeira vez na Historia, mais pessoas acima de 60
anos
que menores de 15.
(Discurso do Sr.Kofl Annan, secretário geral das nações unidas, na II Assembléia Mundial do
Envelhecimento , em Madri, 2002.)
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GLOSSÁRIO

Acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance, percepção e
entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações,
espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos.
Acessível: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento
que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer
pessoa, inclusive aquelas com mobilidade reduzida. O termo acessível implica
tanto acessibilidade física como de comunicação.
Adaptável: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento
cujas características possam ser alteradas para que se torne acessível.
Adaptado: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento
cujas características originais foram alteradas posteriormente para serem
acessíveis.
Adequado: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento
cujas características foram originalmente planejadas para serem acessíveis.
Altura: Distância vertical entre dois pontos.
Atendimento integral institucional: é proporcionado por instituições asilares,
para idosos sem família, em situação de vulnerabilidade proporcionando
serviços nas varias áreas de suas necessidades . Estas instituições podem ser
divididas em diversas modalidades, de acordo com a maior dependência do
idoso.
Assistência domiciliar: o atendimento é prestado ao idoso dependente ou
semi - dependente no domicilio. A permanência no domicílio reforça os vínculos
familiares o que nos semi - dependentes promove uma maior autonomia.
Casa-lar : consiste na oferta de uma residência participativa destinada a idosos
sós ou afastados do convívio familiar com renda insuficiente para
sobrevivência. É uma alternativa de atendimento que visa proporcionar melhor
convivência do idoso com a comunidade, maior participação, interação e
autonomia.
Centro-Dia: é um programa de atenção integral às pessoas idosas, com
carências familiares e funcionais, e, que não podem ser atendidas em seus
próprios domicílios ou serviços comunitários. O atendimento às necessidades
básicas mantém o idoso junto à família, reforçando sua segurança, sua
autonomia e facilitando sua socialização.
Centro de convivência: nele são desenvolvidas atividades associativas,
produtivas e promocionais o que contribui para maior autonomia, um
envelhecimento ativo e saudável promovendo prevenção do isolamento social.
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Neste local ainda se visa a promoção de um encontro dos idosos com seus
familiares.
Cuidadores: indivíduos que, mesmo sem uma formação formal, cuidam,
tomam conta de idosos. Não substituem os enfermeiros.
Deficiência: Redução, limitação ou inexistência das condições de percepção
das características do ambiente ou de mobilidade e de utilização de
edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos, em caráter
temporário ou permanente.
Desenho universal: Aquele que visa atender à maior gama de variações
possíveis das características antropométricas e sensoriais da população.
Design Universal: as mesmas medidas estabelecidas para todo o mundo..
Envelhecimento: pode ser entendido como um processo múltiplo e complexo
de contínuas mudanças ao longo do curso da vida, influenciado pela integração
de fatores sociais e comportamentais. A ideia pré-concebida sobre a velhice
aponta para uma etapa da vida que pode ser caracterizada, entre outros
aspectos, pela decadência física e ausência de papéis sociais.
Família acolhedora: programa que oferece condições ao idoso independente,
sem família, ou sem condições de viver com a mesma, para que receba abrigo,
atenção e cuidados de uma família cadastrada.
Família natural: é o atendimento prestado pela própria família, ao idoso
independente, para manutenção de sua autonomia e permanência no domicilio.
O suporte do programa está na suplementação financeira à família.
Gerontologia: área da medicina que estuda a população idosa. Ciência que
trata das doenças dos idosos.
Instituição: é o ato de instituir; criação, estabelecimento, associação ou
organização de caráter social, educacional, religioso ou filantrópico.
Institucionalizar: por sua vez, é dar o caráter de instituição. O verbo
institucionalizar é empregado no sentido de colocar ou confiar alguém aos
cuidados de uma instituição especializada.
Local de reunião: Espaço interno ou externo que acomoda grupo de pessoas
reunidas para atividade de lazer, cultural, política, social, educacional, religiosa
ou para consumo de alimentos e bebidas.
Mobiliário urbano: Todos os objetos, elementos e pequenas construções
integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implantados
mediante autorização do poder público em espaços públicos e privados.
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Mobilidade reduzida: condição que faz a pessoa movimentar-se com
deficuldade, insegurança e necessidade de apoiar-se, locomovendo-se com ou
sem aparelos ortopédicos ou próteses, reduzindo efetivamente a mobilidade, a
flexibilidade, a coordenação motora e a percepção. Condicao comum em
gestantes, obesos, idosos e pessoas de pequena estatura.
Pessoa com mobilidade reduzida: aquela que, temporária ou
permanentemente, tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e
de utilizá-lo. Entende-se por pessoa com mobilidade reduzida, a pessoa com
deficiência, idosa, obesa, gestante entre outros.
Pessoa portadora de deficiência: aquela pessoa que apresenta perdas ou
reduções de sua estrutura ou função fisiológica, anatômica, mental ou
sensorial, que gerem incapacidade para certas atividades, segundo padrões de
comportamento e valores culturais.
Prática de exercício físico ou esporte: edificação destinada à prática de
atividades físicos ou lazer: clubes esportivos ou recreativos, academia de
natação, ginástica ou dança, recintos para competição, etc.
Rampa: Inclinação da superfície de piso, longitudinal ao sentido de
caminhamento. Consideram-se rampas aquelas com declividade igual ou
superior a 5%.
Reforma: Intervenção física em edificação, mobiliário, equipamento urbano ou
elemento que implique a modificação de suas características estruturais e
funcionais.
República: é uma residência para idosos independentes, organizada em
grupos, co - financiada com recursos da aposentadoria. Visa proporcionar
integração social e participação efetiva na comunidade.
Residência temporária: consiste na internação temporária em um
equipamento publico ou privado, destinado ao atendimento do idoso
dependente ou semi-dependente. O objetivo é reabilitar o idoso, orientar a
família e preparar o ambiente domiciliar para retorno do idoso após a alta
hospitalar.
Rota de fuga: Trajeto contínuo, devidamente protegido proporcionado por
portas, corredores, antecâmeras, passagens externas, balcões, vestíbulos,
escadas, rampas ou outros dispositivos de saída ou combinações destes, a ser
percorrido pelo usuário, em caso de um incêndio de qualquer ponto da
edificação até atingir a via pública ou espaço externo, protegido do incêndio.
Serviço de hospendagem: edificação destinada à prestação de serviços de
hospedagem ou moradia de carácter transitório: hotéis, motéis, pensões,
hospedaria, albergue, etc.
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Serviços de saúde: edificação destinada à prestação de serviços de
assistência à saúde, inclusive veterinária, ambulatórios, pronto-socorro, posto
de saúde, hospitais, labotatórios de análise, etc.
Uso público: Espaços, salas ou elementos externos ou internos que são
disponibilizados para o público em geral. O uso público pode ocorrer em
edificações ou equipamentos de propriedade pública ou privada.

256

Os velhos não gesticulam mais, têm muitas rugas,
Seu mundo é muito pequeno.
Do leito à janela, depois do leito à poltrona
e depois do leito ao leito...
JACQUES BREL - ¨Lês Vieux...¨

257

ANEXOS

ANEXO A MODELOS DE QUESTIONÁRIOS

Ficha de reconhecimento técnico:
Quando as entrevistas foram realizadas, nas entidades particulares,
Residencial Solar Ville Garaude, Residencial Santa Catarina, Alef Residencial,
Residence Care e Hiléa, sempre havia um gerente ou responsável
acompanhando as visitas. Não havia a possibilidade de qualquer contato com
os moradores. Portanto, quem nos respondeu as perguntas foi somente o
gerente ou esse responsável, do ponto de vista desta pessoa, sem podermos
ouvir aos moradores. Já nos dois empreendimentos públicos: no Condomínio
da República da Melhor Idade e no Conjunto Habitacional Vila dos Idosos,
assim como na entidade particular Cidade dos Velhinhos Santa Luiza de
Marilac, foi possível entrevistar moradores, estes respondessem nossas
perguntas, com total liberdade. Em todos os casos, sempre houve a análise
técnica, realizada pelo profissional, observando os ambientes, comparando-os
às regras da norma ABNT NBR 9050/2004. Foram criados dois tipos de
questionários, um voltado para os gerentes ou responsáveis pelo residencial
assistidos, e, outro, específico para os moradores, com perguntas de múltipla
escolha. Como no Condomínio da República da Melhor Idade e no Conjunto
Habitacional Vila dos Idosos não são residenciais assistidos, têm como única
função oferecer o espaço para o idoso vivenciar sua experiência, sem os
serviços de hotelaria e assistência médica, muitas das perguntas do
questionário fornecido aos moradores não foram respondidas.
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Modelo de questionário dirigido aos gerentes ou responsáveis pelos
residenciais assitidos:















Nome do empreendimento:
Nome comercial / nome fantasia:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
Estado:
CEP:
Telefones:
Contato:
Data da visita:
Horário da visita:
Temperatura do dia:
Site do empreendimento:
email:

Dados técnicos:







Área construída:
Autor do projeto:
Construtora ou empreiteira que construiu o edifício:
Data do projeto:
Data da inauguração:
Qual é o tamanho dos apartamentos/quartos?
Apartamentos simples:
Apartamentos máster:
Quartos:

Administração e política do Residencial:
 Há alguma empresa (tercerizada) administrando o Residencial?
(

) Sim

(

) Não

 Qual é normalmente a taxa de ocupação do Residencial?
 Qual é a política da empresa? Familiar?
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(

) Sim

(

) Não

 Qual é a política da empresa? Religiosa?
(

) Sim

(

) Não

 Qual é a política da empresa? Estrangeiros?
(

) Sim

(

) Não

 Existe alguma época do ano em que haja uma maior procura pelo
Residencial?
 Aceitam moradores de fora, sem serem idosos?
(

) Sim

(

) Não

 Existe algum tipo de seleção para aceitar moradores?
(

) Sim

(

) Não

 Aceitam moradores já portadores de alguma enfermidade?
(

) Sim

(

) Não

 É feita alguma pesquisa antes para se aceitar um morador?
(

) Sim

(

) Não

 Caso um morador queira trazer seus próprios móveis, suas lembrancas,
ele poderá trazê-los?
(

) Sim

(

) Não

 Voces possuem apartamentos vazios?
(

) Sim

(

) Não

 Qual é o valor das mensalidades?
Apartamentos simples?
Apartamentos máster?
Outros tipos de apartamentos?
 O que dá direito essa mensalidade?

Acompanhantes, cuidadores e enfermeiras (os):
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 O Residencial oferece esse serviço?
 Quem é o responsável pelo pagamento por esse serviço?
 Quem é o responsável pelo controle desse profissional?

Sobre os apartamentos:
 Quantidade de apartamentos/quartos?
Apartamentos simples:
Apartamentos máster:
Quartos:





Os apartamentos possuem condições de acessar a Internet?
( ) Sim
( ) Não
Qual é a quantidade de apartamentos por andar?
Cada morador poderá possuir seu próprio telefone?
(

) Sim

(

) Não

(

) Não

 Poderá ter seu próprio ramal?
(

) Sim

 O apartamento é composto de quantos ambientes?
 Possui cozinha dentro do apartamento?
(

) Sim

(

) Não

 Possui closet dentro do apartamento?
(

) Sim

(

) Não

 Existe terraço no apartamento?
(

) Sim

(

) Não

 Os moradores podem possuir vaga de estacionamento?
(

) Sim

(

) Não

Sobre os sanitários:
 A porta de entrada do sanitário é larga, dá acesso à uma cadeira de
rodas?
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(

) Sim

(

) Não

 Existe campainha de emergência junto ao banheiro?
(

) Sim

(

) Não

 Existe algum desnível para acessar o sanitário?
(

) Sim

(

) Não

(

) Acrílico

(

) Não

 Como são as portas do Box?
(

) Cortina de plástico

(

) Vidro

 Tem banheira?
(

) Sim

 Têm barras dentro do box para cadeirante?
(

) Sim

(

) Não

 Há espaço dentro do banheiro para uma cadeira de rodas?
(

) Sim

(

) Não

 O piso do sanitário é antiderrapante?
(

) Sim

(

) Não

 Os metais sanitários possuem alças para facilitar o uso do cadeirante?
(

) Sim

(

) Não

 Embaixo da pia do banheiro, há espaço para a cadeira de rodas entrar
por baixo?
(

) Sim

(

) Não

 Existe algum desnível dentro do banheiro?
(

) Sim

(

) Não

(

) Não

Sobre as cozinhas:
 A cozinha possui armários?
(

) Sim
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 Qual é a altura dos armários?
(

) Altos

(

) Baixos

 Os armários são fáceis de se abrir e de se fechar?
(

) Sim

(

) Não

 É fornecido algum tipo de loucas, talheres e copos?
(

) Sim

(

) Não

 É fornecido algum tipo de panelas?
(

) Sim

(

) Não

 Existem outros eletrodomésticos dentro da cozinha?
(

) Microondas

(

) Sanduicheira

(

) Exaustor

(

) Frigobar (geladeira pq.)

(

) máquina de lavar loucas (

) fogão (elet./gás)

 Existe algum desnível para acessar a cozinha?
(

) Sim

(

) Não

 Existe extintor de incêndio na cozinha?
(

) Sim

(

) Não

 Existe detector de fumaça / sprinkers na cozinha?
(

) Sim

(

) Não

 O piso da cozinha é antiderrapante?
(

) Sim

(

) Não

 Existe ralo no piso da cozinha?
(

) Sim

(

) Não

 Uma cadeira de rodas poderá se movimentar dentro da cozinha?
(

) Sim

(

) Não

 Há espaço embaixo da pia para a cadeira de rodas entrar por baixo?
(

) Sim

(

) Não
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 Há iluminação suficiente dentro da cozinha, ou o morador fará sombra
quando for usá-la?
(

) Sim

(

) Não

 Como é a ventilação dentro da cozinha?
(

) Sim

(

) Não

 Existe campainha de emergência junto à cozinha?
(

) Sim

(

) Não

Sobre os dormitórios:
 Há barulho dentro dos quartos?
(

) Sim

(

) Não

(

) quente

 Como é o piso do dormitório?
(

) frio

 Há correntes de ar dentro do dormitório?
(

) Sim

(

) Não

 Como são as camas do dormitório?
(

) solteiro

(

) casal

 Como são os cantos dos móveis ?
(

) Pontiagudos

(

) Arredondados

 Existe campainha de emergência junto à cabeceira da cama?
(

) Sim

(

) Não

 Existe luz na(s) cabeceira(s) da(s) cama(s)?
(

) Sim

(

) Não

 Como é a iluminação dentro do dormitório?
(

) Direta

 Há TV no dormitório?

(

) Indireta
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(

) Sim

(

) Não

 Há sistemas de proteção contra incêndios dentro do dormitório?
(

) Sim

(

) Não

 Existem tapetes no chão possibilitando tombos dos idosos?
(

) Sim

(

) Não

Sobre os closets / armários:
 Há cofre dentro dos armários?
(

) Sim

(

) Não

(

) baixo

 Como são os armários?
(

) altos

 Há iluminação para escolher as roupas dentro do armário?
(

) Sim

(

) Não

 Existe alguma gaveta com chaves dentro do armário?
(

) Sim

(

) Não

(

) Baixos

 Como são os armários?
(

) Altos

Sobre a sala de estar dentro do apartamento:
 Há espaço para receber uma visita?
(

) Sim

(

) Não

(

) Não

(

) Não

 Há algum tipo de sofá cama?
(

) Sim

 Há TV na sala?
(

) Sim

 Como é a iluminação dentro da sala?
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(

) Direta

(

) Indireta

 Há sistemas de proteção contra incêndios dentro da sala?
(

) Sim

(

) Não

 Existem tapetes no chão possibilitando tombos dos idosos?
(

) Sim

(

) Não

 Existem muitos móveis dentro da sala, assim dificultando a circulacao
dos moradores?
(

) Sim

(

) Não

 Há espaço para a correta circulação de uma cadeira de rodas dentro da
sala?
(

) Sim

(

) Não

 Existem correntes de ar dentro da sala?
(

) Sim

(

) Não

 Como é a iluminação dentro da sala?
(

) Direta

(

) Indireta

 Há detectores de fumaça / extintores de incêndio dentro da sala?
(

) Sim

(

) Não

 Há campainhas de emergência na sala?
(

) Sim

(

) Não

(

) Quente

(

) Não

 Como é o piso da sala?
(

) Frio

 Dentro da sala há TV?
(

) Sim

 Dentro da sala hä aparelho de som?
(

) Sim

(

) Não

(

) Não

 Os móveis são confortáveis?
(

) Sim
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 Quando o morador decide levar seus próprios móveis, eles irão
conseguir entrar dentro dos apartamentos?
(

) Sim

(

) Não

 As cores usadas são agradáveis?
(

) Sim

(

) Não

(

) Não

 Há cortinas na sala?
(

) Sim

 Desde a entrada da sala, há espaço para a correta movimentação de
cadeiras de roda?
(

) Sim

(

) Não

Sobre o(s) refeitório(s):
 Quantas refeições são oferecidas por dia?
 Seguem alguma dieta?
 O serviço é de Buffet ou o prato já vem pronto da cozinha?
(

) Buffet

(

) Prato pronto

 Existe o serviço de um(a) nutricionista?
(

) Sim

(

) Não

 Como é a qualidade das loucas, talheres e copos oferecidas aos
moradores?
(

) Ótima

(

) Boa

(

) Ruim

 Existe o incentivo para que o morador tome água constantemente, para
isso, a água é oferecida gratuitamente?
(

) Sim

(

) Não

 Os materiais usados no refeitório, tanto no piso, como nas paredes e no
teto, obedecem as normas, são antiderrapantes, antirruídos e
antialérgicos?
(

) Sim

(

) Não

 Há espaço para as cadeiras de roda entrarem embaixo das mesas?
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(

) Sim

(

) Não

 As cadeiras são de fácil acesso ou são pesadas demais para serem
levantadas e/ou puxadas?
(

) Sim

(

) Não

 Há espaço dentro dos refeitórios para receber moradores com maiores
limitações, cadeiras de rodas grandes?
(

) Sim

(

) Não

 Os moradores poderão receber amigos ou familiares para uma refeição
dentro do refeitório?
(

) Sim

(

) Não

 Os cuidadores ou os enfermeiros irão fazer suas refeições junto aos
seus idosos? No refeitório?
(

) Sim

(

) Não

(

) Não

Sobre os corredores:
 São iluminados o suficiente?
(

) Sim

 Os corredores tem largura suficiente para a movimentação de cadeiras
de rodas e/ou andadores?
(

) Sim

(

) Não

 Os materiais usados, principalmente, no piso dos corredores, podem
ocasionar tombos dos moradores?
(

) Sim

(

) Não

 Quando se fala de iluminação, existem balizadores iluminando o piso?
(

) Sim

(

) Não

 Existem corrimões ao longo dos corredores?
(

) Sim

(

) Não

 Existe guarda-corpo quando existem aberturas, átrios?
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(

) Sim

(

) Não

 Os rodapés têm ângulos retos ou cantos arredondados?
(

) Sim

(

) Não

Sobre as áreas comuns:
 Salas de jogos?
 Sala de home theater?
 Sala de música, possuem pianos para os moradores tocarem
livremente?
 Bar?
 Sala de estar para visitas?
 Como é a acústica destes locais?
 Como são os móveis destes locais?
 Existem tapetes soltos?
 Como são os materiais usados nestas dependências, antiderrapantes,
antialérgicos e antirruídos?
 Os ambientes são bem ventilados?
 Os ambientes tem iluminação correta?
 Os ambientes são muito barulhentos?
 Existem cores predominantes nestes locais?
 Os ambientes possuem ar condicionado?
 Quem controla o ar condicionado? A refrigeração?
 Existem limites quanto à quantidade de visitas que um morador poderá
receber?
 Os moradores terão um horário fixo para receber as suas visitas?
 Os moradores podem sair/entrar a qualquer hora?
 Caso haja algum morador que dirija, este poderá levar seu carro?
 Existe algum serviço de acompanhantes?
 Como é o entorno do Residencial?
 Existe algum sistema de transporte próximo ao Residencial? Metrô,
pontos de taxi, pontos de ônibus, etc.?
 Existe transporte próprio do Residencial para uso dos moradores?
 Os moradores tem alguma limitação quanto ao uso desse transporte?
 As calcadas em volta do residencial estão em boas condições?
 Caso o morador queira andar a pé, há condições?
 Os moradores recebem incentivo para passeios organizados pelo
próprio Residencial? Idas ao teatro?
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 Existem
shoppings,
cinemas,
teatros,
padarias,
farmácias,
supermercados, lojas de roupas, museus, galerias, parques, praças?
 Existem placas/quadros de avisos sobre os eventos oferecidos?
 Como é a sinalização dentro do Residencial?
 As saídas de emergência estão sinalizadas corretamente?
 Há algum tipo de treinamento com os moradores quanto às rotas de
fuga?
 Há brigada de incêndio do próprio Residencial?
 Os moradores são incentivados a manter alguma correspondência com
amigos e familiares, emails?
 Existe cabelereiro?
 Existe barbeiro?
 Existe piscina?
 Que materiais foram usados nos acabamentos da piscina?
 Como é a escada de entrada?
 Há barras de segurança na piscina?
 Existe sauna? Seca? Vapor?
 Existe duchas ?
 Existe sala de ginástica?
 Está aparelhada adequadamente?
 Existe sala de eventos? Auditório?
 Existe home theater, cinema?
 Existem áreas verdes, praças, para o morador passear, tomar sol,
sentar-se ao sol?
 Existe algum tipo de sala de artes, artesanato?
 Existe biblioteca? Sala de leitura?
 São organizadas festas coletivas, tipo bingo e amigo secreto?
 Os aniversários dos moradores são comemorados?
 Existem lareiras nas áreas sociais?
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Modelo de questionário dirigido aos idosos moradores dos residenciais
assistidos pesquisados:
Por favor, Sr.Idoso(a):
Não há a necessidade de escrever seu nome, identificar-se. O senhor (a) já
está nos ajudando muito, respondendo algumas dessas perguntas.
Desde já, meus sinceros agradecimentos.
Qualquer dúvida, procure-me.
Rita Pires. (email: ritampmolina@terra.com.br).
 Quanto às dimensões de seu apartamento ou seu quarto, o que o
senhor (a) acha dele?
(

) Pequeno

(

) Grande

(

) Nunca pensei nisso

 Quanto a política do residencial, maneira de organizá-lo, o que o
senhor(a) acha ?
(

) Razoável

(

) Não concordo

(

) prefiro não quero responder

 Quanto a aceitar moradores já portadores de alguma enfermidade? O
que acha?
(

) Razoável

(

) Correto

(

) Não concordo

 Quando o senhor(a) entrou para ser um morador, foi feita alguma
pesquisa antes para ser aceito como um morador?
(

) Sim

(

) Não

 Concorda com essa idéia de um morador trazer seus próprios móveis,
suas lembranças para ele montar seu quarto?
(

) Sim

(

) Não

(

) nunca pensei nisso

 No seu quarto o senhor(a) sente-se a vontade, gosta dele?
(

) Sim

(

) Não

(

) nunca pensei nisso

 Quanto ao valor das mensalidades? Acha muito caro, compensa quanto
aos serviços oferecidos?
(

) razoável

(

) muito caro

(

) prefiro não responder
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 Quem é o responsável pelo pagamento dos serviços do residencial ?
(

) o próprio morador

(

) minha família

(

) prefiro não responder

 Quem é o responsável pelo controle dos profissionais que trabalham no
residencial?
(

) não sei

(

) os donos

(

) prefiro não responder

 A manutenção dos apartamentos, quando algo se quebra, como é?
( ) Rápida e eficaz
( ) Demorada
( ) prefiro não responder
 Os espaços dentro do seu apartamento/quarto são razoáveis?
(

) Sim

(

) Não

(

) prefiro não responder

 As alturas dos móveis, são cômodas para seu conforto?
(

) Sim

(

 Uma cadeira de rodas
apartamento/quarto?
(

) Sim

) Não
poderá

(

se

movimentar

dentro

do

) Não

 Há espaço embaixo da pia para a cadeira de rodas entrar por baixo?
(

) Sim

(

) Não

 Há iluminação suficiente dentro do apartamento ?
(

) Sim

(

) Não

 Como é a ventilação dentro do apartamento?
(

) Sim

 Existe campainha de
apartamento/quarto?
(

(

) Não

emergência

) Sim

(

em

) Não

 Há barulho dentro dos quartos?
(

) Sim

(

) Não

(

) quente

 Como é o piso do dormitório?
(

) frio

todos

os

cômodos

do
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 Há correntes de ar dentro do dormitório?
(

) Sim

(

) Não

 Como são as camas do dormitório, as alturas são satisfatórias?
(

) Sim

(

) Não

 Como são os cantos dos móveis ?
(

) Pontiagudos

(

) Arredondados

 Existe campainha de emergência junto à cabeceira da cama?
(

) Sim

(

) Não

 Existe luz na(s) cabeceira(s) da(s) cama(s)?
(

) Sim

(

) Não

(

) Não

 Há TV no dormitório?
(

) Sim

 Há sistemas de proteção contra incêndios dentro do dormitório?
(

) Sim

(

) Não

 Existem tapetes no chão possibilitando tombos dos idosos?
(

) Sim

(

) Não

 Há cofre dentro dos apartamentos, nos armários?
(

) Sim

(

) Não

 Como são os armários?
(

) muito altos

(

) muito baixos

 Há iluminação para escolher as roupas dentro do armário?
(

) Sim

(

) Não

 Existe alguma gaveta com chaves dentro do armário?
(

) Sim

(

) Não

 O(A) senhor(a) pode receber uma visita, em seu quarto?
(

) Sim

(

) Não
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 Há algum tipo de sofá cama?
(

) Sim

(

) Não

 Como é a iluminação dentro da sala?
(

) Boa

(

) Ruim

 Existem tapetes no chão possibilitando tombos dos idosos?
(

) Sim

(

) Não

 Existem muitos móveis dentro da sala, assim dificultando a circulação
dos moradores?
(

) Sim

(

) Não

 Há espaço para a correta circulação de uma cadeira de rodas dentro da
sala?
(

) Sim

(

) Não

 Existem correntes de ar dentro da sala?
(

) Sim

(

) Não

 Há detectores de fumaça / extintores de incêndio dentro da sala?
(

) Sim

(

) Não

 Há campainhas de emergência na sala?
(

) Sim

(

) Não

(

) Quente

(

) Não

 Como é o piso da sala?
(

) Frio

 Dentro da sala há TV?
(

) Sim

 Dentro da sala há aparelho de som?
(

) Sim

(

) Não

(

) Não

 Os móveis são confortáveis?
(

) Sim
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 As cores usadas são agradáveis?
(

) Sim

(

) Não

(

) Não

 Há cortinas na sala?
(

) Sim

 Desde a entrada da sala, há espaço para a correta movimentação de
cadeiras de roda?
(

) Sim

(

) Não

 Quantas as refeições que são oferecidas por dia, a comida é gostosa?
(

) Sim

(

) Não

 Existe o serviço de um(a) nutricionista?
(

) Sim

(

) Não

 Existe algum incentivo para que o morador tome água constantemente,
para isso, a água é oferecida gratuitamente?
(

) Sim

(

) Não

 As cadeiras são de fácil acesso ou são pesadas demais para serem
levantadas e/ou puxadas?
(

) Sim

(

) Não

 Há espaço dentro dos refeitórios para receber moradores com maiores
limitações, cadeiras de rodas grandes?
(

) Sim

(

) Não

 Os moradores poderão receber amigos ou familiares para uma refeição
dentro do refeitório?
(

) Sim

(

) Não

 Os corredores tem largura suficiente para a movimentação de cadeiras
de rodas e/ou andadores?
(

) Sim

(

) Não

 Os materiais usados, principalmente, no piso dos corredores, podem
ocasionar tombos dos moradores?
(

) Sim

(

) Não
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 Quando se fala de iluminação, existem iluminando
ambientes?
(

) Sim

(

suficiente nos

) Não

 Existem corrimões ao longo dos corredores?
(

) Sim

(

) Não

 Os ambientes são bem ventilados?
(

) Sim

(

) Não

 Os ambientes tem iluminação correta?
(

) Sim

(

) Não

 Os ambientes são muito barulhentos?
(

) Sim

(

) Não

 Existem limites quanto à quantidade de visitas que um morador poderá
receber?
(

) Sim

(

) Não

 Existe transporte próprio do Residencial para uso dos moradores?
(

) Sim

(

) Não

 Os moradores tem alguma limitação quanto ao uso desse transporte?
(

) Sim

(

) Não

 Há algum tipo de treinamento com os moradores quanto às rotas de
fuga?
(

) Sim

(

) Não

276

John Zeisel, arquiteto norte americano, considerado um dos maiores
pesquisadores e referência mundial da arquitetura voltada aos portadores de
Alzheimer, acredita que o meio ambiente tem influência decisiva no desenrolar
da doença.
Fundador da Hearthstone Alzheimer Care, um centro para cuidados de
Alzheimer, nos EUA, John Zeisel desenvolveu uma cartilha de arquitetura
comportamental, que visa melhorar a vida desses pacientes por meio de até
pequenas alterações no projeto arquitetônico,...¨o ambiente, assim como a
química, afeta o cérebro¨..., diz o arq. John Zeizel.
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ANEXO B Cadastro de Serviços
Este trabalho sempre teve a intenção de ajudar as pessoas, de alguma
maneira. Este é um primeiro rascunho de um cadastro de serviços de utilidade
pública oferecidos à pessoa idosa preparado por alguns pesquisadores
mentores.
Foi
encontrado
no
Portal
do
Envelhecimento,
www.portaldoenvelhecimento.com.br. Ele está em constante reelaboração.
Solicitamos a todos os usuários do Portal do Envelhecimento a enriquecê-lo,
encaminhando para beltrina@uol.com.br o nome, telefone e endereço
eletrônico de instituições que ofereçam serviços de utilidade pública à
população idosa, dizendo em qual área de atuação.
Sempre, nossos agradecimentos.
Tabela 12: Instituições pelos direitos dos idosos

Instituição

Telefones

Promotoria Atendimento Idoso
Delegacia Idoso
Disk Idoso -Câmara Municipal SP
Núcleo Atendim. Idoso FUSSESP
Conselho Municipal Idoso SP
Conselho Estadual do Idoso SP
Conselho Nacional do Idoso
Disque Saúde da Mulher
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

011.3119 90 82/90 83
011.3237 06 66
011. 3115 14 84
011.3874 68 75/ 69 04
011. 3113 96 31
011. 3362 02 21
061. 3429 35 98
0800 . 61 19 97
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Tabela 13: Artrite, artrose, osteoporose e reumatismo

Instituição

Telefones - E-mail

Grupo de Pacs Artríticos de SP

(011) 5574 64 38

Filiais em: Jundiaí,Rib.Preto,Santa

grpasp@ig.com.br

Casa(SP),S.J.Rio Preto e S.J.dos
Campos
Grupo de Pacientes Artríticos do R.J.

(021) 2509 07 44/1758
www.gruparj.org.br

Reumatismo
Sociedade Brasileira de Reumatologia
Grupo Osteoporose Hosp Oswaldo
Cruz
Programa Osteoporose do
Inst.Nac.Traumato-Ortopedia
Grupo de Osteoporose do H. Clínicas
Sociedade Bras. Osteoporose

Soc. Bras.Pacientes com Osteoporose
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

www.reumatismo.net
(011) 3549-14 34
www.reumatologia.com.br
(021) 3852 77 72 www.into.saude.gov.br
(011) 3069 60 42
(011) 3887 29 77 / 21 04
www.sobrao.com.br
(021) 2548 06 78

Tabela 14: Só para servidores públicos

Instituições

Telefone

Hospital Serv. Pub. Estadual

(011) 5088 86 05

a) Programa Atenção ao
Idoso
b) b) Atendim. Geriátrico

(011) 5088 82 70

Fonte: Elaborado pela autora (2009)
Tabela 15: DPOC- Doença Pulmonar Obstrutiva

Instituição

Telefones - E-mail

Ass Pacs DPOC

www.dpoc.org.br

Sociedade Bras. Pneumologia
Tisiologia

dpoc@dpoc.org.br
(011) 5080 37 25 e 0800 17 16 18
www.sppt.org.br
Informes contra Fumo: sppt@sppt.org.br

Fonte: Elaborado pela autora (2009)
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Tabela 16: Ouvidos, nariz e garganta

Instituição

Telefones - E-mail

Academia Bras. Laringologia e Voz
Soc. Bras. Otologia
Derdic-Disturbios Comunicação-Puc
SP
Widex(Aparelhos)
Telex (Aparelhos)
Otosonic (Aparelhos)
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

(011) 5052 95 15 - www.ablv.com.br
(011) 5052 95 15 - www.sbotologia.com.br
011-5549 94 88 - www.derdic.pucsp.br
3978 99 68- 3168 74 47-www.widex.com.br
0800 249 349 -www.telex.com.br
(011) 3363 88 88- www.otosonic.com.br

Tabela 17: Avaliação física e orientação

Instituição

Telefones - E-mail

UNIFESP
USP
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

(011) 5549 30 13
(011) 3091 31 82

Tabela 18: Alzheimer

Instituição

Telefones - E-mail

Assoc Bras. Alzheimer- ABRAz

0800 55 1906- 011-320787 91abraz@abraz.com.br / www.abraz.com.br
(091) 249 54 50 -isabella@amazon.com.br
(021) 223 04 40 - 2518 14 10
(019) 3251 55 98 - 3255 55 98

Abraz-Belém do Pará
APAZ (RJ)
AMADA (Campinas,SP)
Centro da UFRJ (R.J.)

(021) 2275 11 22
+ Oficina da Memória na UERJ
Centro Reab Idoso-Unifesp
Centro Diagn.da Memória
Oficina da Memória (Unicsul)
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

(011) 5549 68 99
(011) 3105 02 87- 3155 03 56
(011) 6137 57 43www.alzheimerinfo.com.br
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Tabela 19: Câncer

Instituição

Telefones - E-mail

Tratamento SUDS

(011) 3272 5000

Hospital do Câncer
Suporte Psicol- Revida
Crianças com Câncer -GRAACC(SP)
Crianças com Câncer- BAHIA
Unaccam- Câncer de Mama
Abrale- Linfoma & Leucemia
Grupo Multi Oncológico UNIFESP
Lab da Dor do Hosp. Clinicas
Unid Prev Cancer Hosp Sirio Libanês
Cuidados Paliativos

(011) 5581 67 66
011.5080 84 00 - www.graacc.org.br
071.399 2000 - www.melhores.com.br
011.3284 32 61 - www.unaccam.com.br
0800.773 99 73 - abrale@abrale.org.br
(011) 5571 82 63
(011) 3069 63 41
(011) 3155 07 76/ 02 51
011. 3115 50 41 / 3896 14 29 www.cuidadospaliativos.com.br

Assoc Bras Cuidados Paliativos
Fonte: Elaborado pela autora (2009)
Tabela 20: Asma

Instituição

Telefones - E-mail

Sociedade Brasil. Asmáticos

011-3501 88 54, 5549 81 99 www.asmaticos.org.br

Filiais nas maioria das capitais
brasileiras

www.sbasp.org.br
021- 2210 28 10 (R.J)
www.asmaticos.org.br
www.sbasp.org.br

Fonte: Elaborado pela autora (2009)
Tabela 21: Doenças cardíacas

Instituição

Telefones - E-mail

Disk -Colesterol
Endocardite Bacteriana
APAH- Assoc Paul.Assist ao
Hipertenso
Sociedade Bras. de Hipertensão
Sociedade Bras. de Cardiologia

0800 122 232 (MSD)
www.americanheart.org
(011) 2295 52 28

Na internet

www.sbh.org.br
(011) 3849 64 38
(021) 2537 84 85 - www.cardiol.br
www.cardioclick.com.br
www.coracaodemulher.com.br
www.incor.com.br

Fonte: Elaborado pela autora (2009)
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Tabela 22: Esclerose múltipla

Instituição

Telefones - E-mail

Abem- Assoc Brasil Escler Multipla

011-5587 60 50 - 5585 18 33www.abem.org.br

Fonte: Elaborado pela autora (2009)

Tabela 23: Síndrome de Sjogren

Instituição

Telefones - E-mail

Na internet
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

www.lagrima-brasil.org.br

Tabela 24: Diabetes

Instituição

Telefones - E-mail

ANAD- Assoc Nac Assist Diab

011-5572 65 59 -0800 100 627
www.anad.org.br

ADJ- Assoc Diab Juvenil
Soc Bras Diabetes
Na internet
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

www.adj.org.br
www.diabetes.org.br
www.diabetesnoscuidamos.com.br

Tabela 25: Hormonal, sensual e urinário

Instituição

Telefones - E-mail

Sociedade Bras. Climatério

(011) 3781 71 24/ 11 88 www.menopausa.org.br
(021) 2487 63 36- www.febrasgo.org.br

Fed Bras.Assoc Ginecologia e
Obstetricia
Sociedade Bras.Urologia
Na internet
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

(021) 2246 40 92- www.sbu.org.br
www.palavrademedico.cjb.net

Tabela 26: Insuficientes renais

Instituição

Telefones - E-mail

Assoc Pac.Insufic.Renal
Sociedade Bras. Nefrologia
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

011-3259 99 07 - 3259 31 29
011- 5579 12 42 - www.sbn.org.br
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Tabela 27: Parkinson

Instituição

Telefones - E-mail

Assoc Brasil Parkinson
Portal Parkinson Poly-Novartis
Acad. Bras. Neurologia
Centro Parkinson Hosp 9 de Julho
Assoc Parkinson de Maringá (PR)
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

011-2578 81 77- www.parkinson.org.br
www.parkinsonpoly.com.br
(011) 5084 94 63
(011) 3147 98 90
(044) 225 14 90

Tabela 28: Neuro fibromatose

Instituição

Telefones - E-mail

Assoc de Neurofibromatose
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

011.3872 50 16- www.nf.org.br

Tabela 29: Dislexia

Instituição

Telefones - E-mail

Assoc Bras. Dislexia

(011) 3258 75 68- 3231 32 96www.dislexia.org.br

Fonte: Elaborado pela autora (2009)

Tabela 30: Olhos

Instituição

Telefones - E-mail

Sociedade Bras.Oftalmologia

(021) 2557 77 28- 72 98www.sboportal.org.br
(021) 2225 26 00 - www.cataratarefrativa.com.br
(081) 3423 50 33

Sociedade Bras. Catarata
Sociedade Bras. de Glaucoma
Instituto da Visão Unifesp

(011) 5085 20 31/20 10 – (011) 5906 06 30
Campanha Prevenção do H. Clinicas
Conselho Fed. Oftalmologia
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

Tabela 31: AIDS

(011)3069 62 89
0800 114 488 /0800 114 499
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Instituição

Telefones - E-mail

Governo:a) Disque Aids

0800 541 01 97 - www.aids.gov.br

b) Progr DST/AIDS

www.agenciaaids.com.br

c) Ag Not.AIDS
GAPA-SP

011 3864 70 65 - www.gapabrsp.cjb.net

GAPA-RS
Grupo Pela Vidda (SP)
RNP+ Brasil
Sociedade Viva Cazuza
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

www.gapars.com.br
www.aids.org.br
www.rnpvha.org.br
www.vivacazuza.org.br

Tabela 32: Psicólogos

Instituição

Telefones - E-mail

Introvertidos Anônimos

011- 3112 24 45 www.introvertidosanonimos.org.br
(011) 3256 48 31 - www.abrata.com.br
011- 3228 20 42/58 52www.neuroticosanonimos.org.br
www.saude-mental.net

Depressão/Transt.bipolar ABRATA
Neuróticos
Esquiizofrenia -Na Internet

www.psicosite.com.br

Luto e Morte:

www.redepsi.com.br
(011) 3670 80 40/ 80 41

a) Lelu- Lab Estudos sobre o Luto
(PUC-SP)

(011) 3091 41 85 ramal 213 www.pucsp.br/~clinpsic

b) LEM- Lab Estudos da Morte-(USP
Menopausa-

www.usp.br/ip/laboratorios/lem
(011) 3069 66 48

Instituto Psiquiatria do Hospital das
Clinicas
Centro Neuropsicologia do SARIUnifesp
Projeto terceira idade- ( USP)
Controle Diabetes-psicol.
Depto Psicobiologia Unifesp
Ansiedade Aporta
Sociedade Brasileira de Psicanálise
Fonte: Elaborado pela autora (2009)
Tabela 33: Peso

(011) 2149 01 55

(011) 3069 69 73
0800 100 627-consultoria@adj.org.br
(011) 5576 40 00
(011) 3259 12 91grupoapoio@aporta.org.br
(011) 3661 98 22
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Instituição

Telefones - E-mail

Núcleo Est Obsidade e Exerc da USP
(Neobe-Cepeusp)
Comedores Anonimos
Vigilantes do Peso
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

(011) 3091 20 34
(011) 5031 84 47- 4427 94 68
(011) 3159 25 52 - (021) 2259 44 95

Tabela 34: Dor

Instituição

Telefones - E-mail

Grupo Apoio Zumbido
Lab da Dor do Hosp. Clinicas
Sociedade Brasileira de Cefaleia
Instituto Ortopedia Hosp.Clinicas
Clinica Dor UFMG (Belo Horizonte)
Clinica Dor UFPR (Curitiba)
Programa Dor UFRJ (RJ)
Clinica Dor UERJ (R.J.)
Serviço Dor Santa Casa (SP)
Amb Dor UNICAMP (Campinas)
Amb Dor UNIFESP
Na internet
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

(011) 3068 98 56
(011) 3069 63 41
www.sbce.med.br
(011) 3069 69 50
(011) 3069 69 50
(041) 360 18 00 r:6242
(021) 2562 27 13 /2613
(021) 2587 65 28
(011) 3224 01 22 R:5441
(019) 3788 77 76
(011) 5084 74 63
www.dordecabeca.com.br

Tabela 35: Esportes, exercícios para deficientes físicos ( esporte inclusivo)

Instituição

Telefones - E-mail

Clube Paraplegicos de SP
Assoc Desportiva Def. Fisicos
Centro Inteegr Esport Def Fisico
Gremio Recrea Indep Cadeira de
Rodas
Na Internet
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

(011) 5575 66 75 - www.cpsp.com.br
(011) 5052 99 44 - www.add.org.br
(011) 5542 39 49 - www.ciedef.org.br
(011) 3822 05 26
www.fundosocial.sp.gov.br/eelapa.htm

Tabela 36: Estudo, aprendizado para (UNATI/UATI= Universidade/Faculdade Aberta para a 3a
idade/Maturidade)
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Instituição

Telefones - E-mail

UNATI- USP (SP)

(011) 3091 3348/2093/2030 usp3idad@usp.br
(019) 3429 4161/4362 - usp3idad@usp.br
(011)5082 35 88 - www.epm.br/uati

Usp-Piracicaba
UATI- EPM (SP)
UNATI/GRUPOS 3aIdade- UNESP
(SP)
Araraquara, Assis,Bauru, Franca,
Guará, Marília, Pres.Prudente, Rio
Claro, S.J. do Rio Preto, São Paulo,
Reitoria e Botucatu
UATI-PUC/SP
Puc-Campinas
UATI-Costa Braga
UAM-São Marcos
SESI- Oficinas da Memória
(divs bairros)
UATI- Faenac
UATI- Unimep-Piracicaba
UATI- Unisantos- Santos
UNATI- UERJ(Rio de Janeiro)
UNATI- na América Latina
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

Tel (SP): 252 02 69/ 274 47 33 www.unesp.br/proex/3idade

(011) 3670 33 00 - www.cogeae.pucsp.br
(019) 3233 23 30 - www.cogeae.pucsp.br
(011) 5521 85 61http://www.cristinafogaca.com/
(011) 3491 0534/0584http://www.smarcos.br/
(011) 6163. 27 47 - 6291. 1444 3686. 3500 - 4238. 1400
(011) 4223. 7800- 4233. 6000secretaria@faenac.edu.br
(019)3124 1840/17 81 www.unimep.br/terceiraidade
(013) 3205 55 37
(021) 2587 7236/7121 - unati@uerj.br
http://www.universia.com.br/
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Em todo o mundo, as mulheres tendem a sobreviver aos homens e a exibir
uma
mortalidade menor que a masculina, mas isso não significa que estas mulheres
desfrutem de
melhor condição de saúde. A mortalidade constitui somente um reflexo da
deterioração extrema
da saúde, que não dá conta das profundas variações que se registram no
estado de bem-estar
daqueles que sobrevivem.
Maria Isabel Parahyba em ¨ Desigualdades de gênero em saúde entre os idosos no Brasil¨.
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ANEXO C SUGESTÃO DE CARDÁPIO PARA IDOSOS (1.600 kcal por dia):

Quando se estuda o idoso, não é possível conhecê-lo, reconhecer sua
habitação, seus hábitos e não identificar sua alimentação. Ou o excesso dela
ou sua escassez. Quando perguntados, nutricionistas, responderam que muitos
dos problemas físicos e até emocionais, se não eliminados, muitos seriam
minimizados caso a alimentação deste idoso fosse balanceada, rica em fibras e
minerais, proteínas e outros.
Abaixo, descreve-se uma sugestão de um cardápio elaborado por
nutriciomistas como o idoso sendo o público alvo e declara-se a necessidade
do idoso consumir em torno de 1.600 kcal/dia.

Referencial

Uma refeição composta de uma entrada de 60 cal, salada ou creme, um
grelhado c/ legumes e 01 fruta da estação (aproximadamente 355 kcal por
refeição)
Cremes

Creme de Cebola 60 Kcal
Creme de Galinha 60 Kcal

Saladas

Salada verde c/ Atum light 250 Kcal
Salada Colorida com Ricota(50 gr.) 150 Kcal
Salada verde c/ Ricota fresca e tomate 130 Kcal
Salada

verde

c/

Kani

Kama

Grelhados

Filet de Pescada (200gr) 194 Kcal

(6

UNID.)e

cenoura

150

Kcal.
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Filet de Salmão (100gr) 220 Kcal
Filet de Frango (200gr) 200 Kcal
Filet Mignon Grelhado (200g) 320 Kcal

Acompanhamentos

Salada de folhas verdes
Arroz branco (02 col sopa) 68 cal
Feijão (2colsopa)45Kcal
Legumes (porção1pires)
Abobrinha 30 Kcal
Cenoura 43 Kcal
Brócolis 23 Kcal
Vagem 40 Kcal
Batata(1unid)cozida86Kcal
Sobremesas

Frutas da Estação por unidade (mamão, melão ou melancia).
Pudim light ou Gelatina light .

Recomendações Dietéticas para Idosos

O corpo óbviamente fica menos eficiente para absorver e usar alguns
nutrientes; a osteoporose e outras doenças comuns, também se alteram as
necessidades nutricionais, conseqüentemente, os idosos podem precisar de
quantidades extras de alguns nutrientes, como:
 Cálcio:
Previne a osteoporose a manter os ossos saudáveis.
 Fibras:
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Previne a prisão-de-ventre.
 Potássio:
Especialmente se tiver prisão-de-ventre, ou, utilizar diuréticos.
 Vitamina B12:
Participa da formação das células vermelhas do sangue e mantém os nervos
saudáveis.
 Vitamina D:
Participa da absorção do cálcio.
 Zinco:
Ajuda a compensar a diminuição da imunidade.

Orientação sobre a alimentação do Idoso

 Estabelecimento de horários regulares para as refeições.
 Tornar suas refeições agradáveis, mesmo que o idoso coma sozinho (a).
 A mesa deverá ser arrumada, usando os pratos e talheres, como copos
e travessas com visual sempre bonito.
 Para acompanhar o almoço, ligar o som com a música preferida ou bem
agradável.
 Devem ser escolhidos, pratos que proporcionem contraste de cor,
textura e sabor – use ervas e temperos. Uma pitada de noz-moscada ou
canela, pode compensar o paladar diminuído.
 Se ele/ela não gostar de comer sozinho/a, estimule-o/a organizar
almoços ou jantares com amigos/as e vizinhos/as.
 O idoso deve beber 6 a 8 copos d'água, suco ou outra bebida não
alcoólica por dia. Pessoas idosas geralmente sentem menos sede ou
reduzem a ingestão de líquidos devido à incontinência urinária. Isso
pode contribuir para prisão de ventre e problemas renais, além de
aumentar o risco de desidratação no verão.
 Se ele/ela tem problemas de mastigação, não há necessidade de fazer
dieta líquida. Em vez disso, pode-se preparar peixe ou carne cozida e
purês de legumes, sopas e outros alimentos nutritivos.
 Caminhadas diárias ou outro exercício físico, são necessários, mas não
sem antes procurar orientação do médico. O exercício físico não apenas
preserva a força muscular, mas também melhora o apetite e o humor.
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ANEXO D CASAS DE REPOUSO E ASILOS EM SÃO PAULO

Tabela 37: Casas de Repouso e Asilos em São Paulo

Abrigo dos Velhinhos
Frederico Ozanan da
Sociedade S. Vicente de Paulo
Ancien Casa de Repouso
Apoio Clínica de Repouso
Geriátrica
Assistência Vicentina de São
Paulo
Associação Beneficente
Israelita ou Lar Golda Meir
Associação Beneficente 30 de
Setembro
Associação das Damas de
Caridade São Vicente de Paula
Associação Evangélica
Beneficente - Centro de
Convivência Otoniel Mota
Aurora Pensionato
Casa Clisa
Casa Fênix de Convivência e
Reabilitação
Casa Geriátrica Raposo
Tavares
Casa dos Idosos Lar Santo
Alberto
Casa Pró-Idoso
Casa de Repouso Blue Horse
Casa de Repouso Borba Gato
Casa de Repouso Gênesis
Casa de Repouso Green House
Casa de Repouso Higienópolis
Casa de Repouso Dr. João
Toniolo
Casa de Repouso Maria Zélia
Casa de Repouso Morada do
Sol

203.2761

R. Dr. Altino Arantes, 496,
Vila Mariana
Av. Santa catarina, 2785
R. Araquém, 85 – V.
Mascote
R. Cel. Lisboa, 139 – V.
Mariana
R. Ribeiro de Moraes, 928 –
Freguesia do Ó
R. Vitor Arosa, 259 – Ponte
Pequena
Estrada de Itapecerica da
Serra, 7453 – Valo Velho
Av. Tenente Júlio Prado
Neves, 244
R. dos Coqueiros, 595 Santo André
Av. Jandira, 1111 – Planalto
Paulista
R. Prof. Máximo Ribeiro
Nunes, 323 – J. Rolinópolis
R. Prof. Dorival Dias
Minhoto, 231 – Santana
R. Morgado de Mateus, 601
– V. Mariana
R. Flórida, 79 – Aclimação
Av. Santo Amaro, 5754 –
Santo Amaro
R. Ponta Porã, 618
Al. dos Imarés, 632 –
Moema
Rua Dr. Gabriel dos Santos,
128 - Perdizes
R. Espírito Santo, 273 –
Aclimação
R. Pepiguari, 596 –
Mandaqui
R. Lincoln de Albuquerque,
284 – Perdizes

5589.3407
5563.5000
r.130
564.6244
5080.5800
266.6560
227.5102
511.1043

203.5911
712.8487
270.6373 e
241.5859
3721.6663
950.7298
573.3111
241.5689
5182.0352
3644.9832
535.0134
3666.9146
270.6710 e
3666.5814
832.0458 e
831.0570
3862.5471
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Casa de Repouso Qualidade de
Vida
Casa de Repouso Recanto dos
Idosos São José
Casa de Repouso Refúgio
Tremembé
Casa de Repouso Renascença
Casa de Repouso Residência
Integrada
Casa de Repouso Residencial
Paradise
Casa de Repouso Sabre
Casa de Repouso Santa Lúcia
Casa de Repouso São Nicolau
Casa de Repouso Spaço
Comércio Hotel Geriátrico
Casa de Repouso Styllo
Casa de Repouso Suíça
Casa de Repouso Vila Mariana
Casa de Saúde Santana
Casa dos Velhinhos Ondina
Lobo
Centro Fênix de Convivência e
Reabilitação
Cidade dos Velhos Santa Luiza
de Marilac
Clínica Geriátrica Lago Azul
Clínica Geriátrica Med
Preventiv
Clínica Harmonia

Clínica Lago Azul
Clínica de Repouso Horto
Florestal
Clínica de Repouso Parque
Julieta
Federação Espírita do Estado
de São Paulo
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo

Praça Barão de Macaúba,
32 – V. Formosa
R. Nova Brasília, 510 – J.
Shangrilá
R. Dr. José Vicente, 117 –
Tremembé
R. Francisco Medeiros
Jordão, 477 – V. Medeiros
Av. Nova Cantareira, 1765 –
Tremembé
R. José Cardoso Coutinho,
497 – Interlagos
R. da Várzea, 2060 Várzea
Paulista
R. Colibri, 110 - Campo
Limpo Paulista
R. Cordilheiras, 60 – Lapa
Av. Prof. Alfredo Aschar,
539 – Morumbi
R. Pereira da Nóbrega, 360
– V. Monumento
R. Brás Cubas, 296 –
Aclimação
R. Artur de Godoy, 97 – V.
Mariana
R. Valério Giuli, 104 –
Mandaqui
R. Regina Badra, 471 –
Santo Amaro
Rod. Pres. Castello Branco,
km 68
R. Jardim Tamoios, 537A –
Itaquera
R. dos Mongóis, 137 – V.
Monumento
R. Sergipe, 475 cj.303,
Consolação
Km. 29 da Anhanguera, sítio
Maria Moretti, Santana do
Parnaíba
R. Paulo Bragaro, 115
R. Luiz Carlos Gentile Laet,
452 – Horto Florestal
R. Maestro J. B. de Sene,
385 – Granja Julieta
Av. Condessa Elizabeth
Rubiano, 454 – Belenzinho
Av. Guapira, 2674 – Jaçanã

271.0144
213.4333
203.2020
202.2503
293.2467
547.9104
480.3949
7849.2397
261.8571
63.5030
549.6056
572.5784
298.5155
246.4322
481.5131
205.6227
274.3991
3661.6937
7227.1158

6915.7894
952.4931 e
203.0801
523.5511
291.3158
201.4411
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261.9813
Lar Antonio e Helena Zerrener
Lar de Repouso São Judas
Tadeu
Liga das Senhoras Católicas –
Recanto Monte Alegre
Ordem Auxiliadora das
Senhoras Evangélicas – OASC
Provedoria da Comunidade
Portuguesa de São Paulo
Residencial Cocoon Paulista
Residencial Perdizes Casa de
Repouso
Sociedade Beneficente Alemã
Sociedade Beneficente A Mão
Branca
Sociedade Filantrópica
Paulista
Sociedade Francesa de
Beneficência 14 de Julho
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

R. Pedro, 494 – Tremembé
R. Gabriele D'Annunzio, 165

203.0961
241.2177

Av. Engº Heitor A Eiras
Garcia, 5531 – J. São Jorge
Av. Miguel Conejo, 1143 –
Freguesia do Ó
Av. Cel. Sezefredo
Fagundes, 6170 – Santana
R. Pacobá, 65
R. Turiaçu, 566 – Perdizes

869.8575

R. Dr. Romeo Ferro, 246 –
Butantã
Av. Santo Amaro, 6487 –
Santo Amaro
R. dos Cafezais, 203 –
Cidade Ademar
R. dos Cafezais, 174 –
Cidade Ademar

266.4419
204.3166
864.7079
3862.7273
3722.3370
247.9366
247.1255
5565.5427
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ANEXO E CASAS DE REPOUSO E ASILOS NA GRANDE SÃO PAULO

Tabela 38: Casas de Repouso na Grande São Paulo

Casa de Repouso Milla
Lar do Ancião
Casa de Repouso Santa
Efigênia
Lar Assistencial São
Benedito
Asilo São Vicente de Paulo
Casas dos Velhos Irmã Alice

Congregação das Filhas de
Nossa Senhora Stella Maris
Pensionato São Francisco
de Assis
Jardim de Repouso São
Francisco
Abrigo Ideal
Grupo de Assistência Social
José Bacelar
Sociedade da Pequenas
Irmãs de Santa Terezinha do
Menino Jesus
Lar Jesus da LBV

Lar Bussocaba
Lar Frederico Ozanan
Lar Espírita Dr. Adolfo
Bezerra de Menezes
Ação Social Cristo Reis

Instituição Assistencial
Nosso Lar

Estrada da Represinha,
2095 - (0XX11) 493.3139
Rua Tapuias, 535 (0XX11) 445.4368
Av. Prestes Maia, 1955 (0XX11) 749.1767
Rua Mário Junque, 39 (0XX11) 438.3228
Rua Birigui, 2 - (0XX11)
912.7113
Rodovia Presidente Dutra,
km 211 - (0XX11)
960.4566
Rua Stella Maris, 235 (0XX11) 601.6522
Rua Freire de Andrade,
320 - (0XX11) 209.6472
Estrada Jardim do
Repouso, 881 - (0XX11)
913.3236
Rua Bezerra de Menezes,
375 - (0XX11) 913.0574
Rua Frei Caneca, 265 (0XX11) 464.4104
Av. Zaíra Mansur Sadek,
775 - (0XX11) 450.2039
Estrada Granja
COnfiança, parada44 Rodovia Mogi-Bertioga
Av. Padre Vicente Melillo,
831 - (0XX11) 701.2155
Rua Salvador Mano, 57 (0XX11) 742.7950
Rua José Cordeiro de
Menezes, 1151 - (0XX11)
742.9169
Rua Prefeito Carlos José
Carson, 305 - (0XX11)
410.1536
Rua das Hortências, 944 (0XX11) 413.7766

Cotia
Diadema
Diadema
Francisco Morato
Guarulhos
Guarulhos

Guarulhos
Guarulhos
Guarulhos

Guarulhos
Itaquaquecetuba
Mauá

Mogi das Cruzes

Osasco
Ribeirão Pires
Ribeirão Pires

Rio Grande da
Serra
Santo André
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Casa de São Vicente de
Paulo
Casa do Coração Eucarístico
de Jesus
Casa dos Velhinhos Dona
Adelaide
Clínica de Repouso e
Geriatria de São Bernardo
do Campo
Clínica Estoril
Casa de Repouso Suzano

EStrada dos Alvarengas,
999 - (0XX11) 419.5099
Av. Coração Eucarístico
de Jesus, 300 - (0XX11)
451.9273
Rua José Monteiro Filho,
51 - (0XX11) 458.5133
Rua Leonardo Martins
Neto, 325 - (0XX11)
419.4227
Rua Açores, 53 - (0XX11)
451.9805
Estrada Tani, s/nº (0XX11) 476.6105

Fonte: Elaborado pela autora (2009)

São Bernardo do
Campo
São Bernardo do
Campo
São Bernardo do
Campo
São Bernardo do
Campo
São Bernardo do
Campo
Suzano
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Se incentivarmos sua participação ativa na sociedade e no
desenvolvimento, podemos estar certos que seu talento e experiência
inestimáveis. Os idosos
que podem e querem trabalhar devem ter a oportunidade de assim o fazer, e
todas as pessoas
devem ter a oportunidade de continuar aprendendo ao longo da vida.
Se criarmos redes de apoio e ambientes propícios, poderemos conseguir que a
sociedade
em geral se interesse por estreitar a solidariedade entre grupos de gerações e
combater o abuso,
a violência, a falta de respeito e a discriminação de que são vítimas os idosos.
(Discurso do Sr.Kofl Annan, secretário geral das nações unidas, na II Assembléia Mundial do
Envelhecimento , em Madri, 2002.)

