
Edifícios
adotam
soluções para
seus idosos
Condomínios investem em acessibilidade
e mercado está de olho nesse segmento
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Enquanto as incorporadoras
aindaesperammelhorescondi-
ções econômicas para lançar
empreendimentos voltados às
pessoas idosas, com infraestru-
tura acessível e serviços de ge-
riatria e fisioterapia, por exem-
plo, condomínios se adaptam
parapromovermelhorqualida-
de de vida para os idosos que já
moram lá.
É o caso do Mofarrej, condo-

mínionaVilaMariana,queinsta-
lou um novo playground – não
para as crianças, e sim para os
cerca de 30% dos seusmorado-
res que já têmmais de 60 anos.
O síndico do prédio, Carlos
Humberto Correia, conta que a
ideia partiu do morador Henri-
queWuilleumier, de 85 anos.
“Quandoaidadechega,perce-

bemos que é preciso se exerci-
tarmais.Euviquehaviaumgra-
mado disponível na área co-
mum do condomínio e sugeri
que fosse instalado uma acade-

mia ao ar livre para a terceira
idade”, contaWuilleumier.
O parquinho foi um projeto

da empresa Playlong, que sur-
giu inspirada em aparelhos de
ginásticachineses.Oproprietá-
rio, Artur Henrique Carvalho,
quemorava emAraras, interior
de São Paulo, levou o projeto
para a Universidade Estadual
Paulista (Unesp) de RioClaro.
Lá, emconjunto com idosos e

alunosdeeducaçãofísicadoIns-
titutodeBiociências,estudaram
a importânciada atividade física
paraaspessoasmaisvelhasede-
senharam uma série de apare-
lhos de ginástica. “Pensamos na
flexibilidade, força e capacidade
de quem envelhece; e também
na leveza, altura e ergometria da
academia”, dizCarvalho.
Parainstalaros14equipamen-

tos da empresa, um condomí-
nio gasta cerca de R$ 26 mil. O
pacote com sete aparelhos cus-
ta R$ 16mil. É preciso uma área
de lazer, de preferência a céu
aberto e em área de sombra. A
academia é chumbada ao chão.

“Defendoqueosprédios inte-
gremosmoradoresidosos.Mui-
tas vezes, eles não querem sa-
ber da molecada que faz baru-
lho e não têm um espaço pró-
prio para interagir e se integrar
quenão seja o elevador.Oplay-
ground da longevidade é uma
possibilidade de distração.”
Carvalho diz que já viu casal de
idosos se formar em um dos
condomínios onde instalaram
oprojeto.
Alémdoparquinho, o condo-

mínio Mofarrej também ado-
tou itens de acessibilidade, co-
mo rampas, cadeiras de roda e
suporte para atender morado-
resqueprecisamdeatendimen-

tomédico domiciliar.

Acessíveis. Instrumentos co-
mo esses estão no projeto do
empreendimento Jardim das
Perdizes,daincorporadoraTec-
nisa. O programa, chamado de
Consciência Gerontológica, é
responsávelpela infraestrutura
integrativa que fornece pisos
podotáteis,piscinaadaptadapa-
ra usuários de cadeiras de roda
e com escadas fixas de alvena-
ria,mais seguras para os idosos
do que os degraus de alumínio
que ficamna borda.
Segundo a gerente de proje-

tosdaTecnisa,GiseledeLuca,a
empresa percebeu que 15% dos
seus clientes tinham mais do
que55anosde idade.Aincorpo-
radora contratou então uma
equipe de gerontologia, geria-
tria e arquitetos especialistas
que analisaram aspectos de in-
clusão técnicos e sociais, res-
ponsáveis por possibilitar a so-
cializaçãoe integraçãoentredi-
ferentes gerações.
“Alémdisso tomamosoutros

cuidados técnicos, como não
utilizar porcelanatos brilhan-
tes nas áreas comuns, que atra-
palham a vista, criar barreiras
visuais em portas de vidro para
impedir colisões e colocar ca-
deirascombraçosnossalõesde
festas para ajudar os idosos a se
levantarem”, dizGisele.
Outra incorporadora que es-

tádeolhonessemercadoéaVi-
tacon.SegundooCEOdaincor-
poradora, Alexandre Lafer
Frankel, está para ser lançadoo
VNApiacás, ao lado da unidade
doHospitalAlbertEinstein, em
Perdizes. “Vamos proporcio-
narparaquemestáentrandona
velhiceumaestruturadecuida-
dosbásicos, comsalade fisiote-
rapia e acompanhamento de
cuidadores”,diz. “A ideiaéven-
der para todas as idades, mas
comfoconessepúblicoquepre-
cisa desse tipo de solução, já
existente em outros países.”
Para a arquiteta e professora

de gerontologia da USP Maria
LuisaTrindadeBestetti,essaes-
truturacondominialpodefavo-

recer os idosos que não se sen-
tem mais seguros para andar
nas cidades.
“Apesar de muitas vezes in-

centivaremisolamentoesegre-
gação, esses empreendimentos
permitem que as pessoas mais
velhas interajam com outras. É
uma extensão do apartamento
– que está cada vezmenor. Nas
áreas externas, dá para encon-
trar crianças, vizinhos e viver
novas experiências que não se-
riampossíveis na rua”, diz.
A professora especialista em

gerontologiadaUniversidadeFe-
deral de São Carlos (UFSCAR)
CristinaAntoniossi acreditaque
o trabalho ao qual o mercado se
propõe a fazer é produtivo. “Ca-
da vezmais o público vai valori-
zar essa adaptação dos espaços,
principalmente depois da apro-
vaçãodoEstatutodaPessoacom
Deficiência em 2015. Ele exige
queasedificaçõespúblicasepri-
vadas de uso coletivo já existen-
tes garantam acessibilidade à
pessoa com deficiência em suas
dependências e serviços.”

Umempreendimentoimobiliá-
riovoltadoparapessoasapartir
de 50 anos de idade (embora só
seja considerado idoso quem
temmais de 60 anos) foi ergui-
donointeriordeSãoPaulo.Tra-
ta-sedocondomíniodaAssocia-
ção Geronto Geriátrica de São
José doRio Preto (Agerip), que
éolarde600pessoas.Oconjun-
to tem três tipos de moradia:
apartamentos, suítes e chalés.
Nos dois primeirosmodelos,

o morador tem acesso a todas
as refeições, limpeza, ativida-
des físicas, cognitivas e ocupa-
cionais, enfermaria, terapia, ge-
riatria e assistência social. To-

das as unidades são térreas.
Para morar, é preciso pagar

cerca deR$ 15mil pelo título de
associação à Agerip e mais a
mensalidade e o aluguel, que
juntos, variam de R$ 3.500 a R$
7.700, para uma ou duas pes-

soas. As unidades variam entre
25m²parasuítese60m²paraos
apartamentos.
Os chalés são construídos ao

gostodosidosos,quepagampe-
la associação e pelo terreno. As
casas devem ter entre 60 m² e

160 m² e seguir as normas de
acessibilidade da ABNT. Po-
demmorar casais, irmãos, ami-
gosoumesmoapenasumapes-
soa.Quemmoranessaáreatem
acesso à área comum, onde são
realizadasasatividadesfísicase
de lazer. Serviços médicos e de
cuidadores devem ser pagos a
parte, assim comoosR$ 260 de
condomínio e os R$ 298 dama-
nutenção do título.
Segundo a moradora e atual

presidente da Agerip, Candida
PereiraAzem,de63 anos, todas
as residências são preparadas
paraoenvelhecer.“Agrandedi-
ficuldade do idoso é a solidão.
Na velhice, você fica vulnerá-
vel,mais suscetível a assalto, às
calçadasperigosaseoutrasdifi-
culdades. Aqui, as casas não
têmmuros,osvizinhossãoami-
gos,ouvemamesmamúsica,vi-
vem tudo isso junto.”
Aautonomiaea independên-

cia são incentivadas. É possível
ir e vir para onde e quando qui-
ser e também receber visitas e
hóspedes. “Quemmoranocha-
lé pode cozinhar emcasa ou ter
as refeições no restaurante.
Nosso espaço tem desde pisci-
na com hidro até cabeleireiro
com designer de sobrance-
lhas”, conta Candida. “É um
condomínio normal, como ou-
tro qualquer, só quemais apro-
priado para essa fase da vida.”
Segundo Candida, a diferen-

ça da Agerip para outros em-

preendimentoséa finalidade.A
associaçãonão temfins lucrati-
vos,mastambémnãoéumains-
tituição de caridade e não tem
ajuda do governo. “Somos pro-
curados para dar consultoria e
expandir onossomodelo como
um negócio, mas não é essa a
nossa intenção.”

Públicas. É possível encontrar
emalgumas cidadesprogramas
de governo que oferecem resi-
dência para idosos e que não
sãoinstituiçõesdelongaperma-
nência(ILPI)–ouasilos.NaPa-
raíba, quatro cidades recebem
oCidadeMadura, programa de
habitaçãovoltadoparamaiores
de 60 anos de baixa renda. São
40 unidades habitacionais em
condomínios com ginástica,
mesadejogos,pistadecaminha-
das, centro de convivência e
pontodeapoiocomenfermeira
epsicóloga. EmSãoPaulo, aVi-
lados Idosos,noPari, éumpro-
gramadelocaçãosocialcom145
unidadesmantidopelaprefeitu-
ra desde 2007.

Residenciais fornecem
assistência, lazer,
atividades físicas e
integração social para
os mais velhos

Cidades têm empreendimentos voltados para esse público

l Socialização
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CASABOA

Segundo a arquiteta e gerontoló-
ga da USPMaria Luisa Trindade
Bestetti, estes são alguns itens
que podem deixar o lar mais
agradável e acessível aos idosos:

lApoios seguros
Cadeiras e poltronas devem ter
braços que auxiliem o idoso a se
levantar sem forçar o joelho ou
se desequilibrar

lMóveis que semovem
Estantes e mesas com rodinhas
são práticas e evitam que as pes-
soasmais velhas carreguem pe-
so durante a limpeza oumanuten-
ção. Mas precisam ser rodas
com travas, para que o idoso não
se apoie e caia

lAltura prevenida
Eletrodomésticos nemmuito al-
tos nem baixos, para que a pes-
soa não tenha de fazer esforço
para se levantar ou abaixar ema-
chucar a coluna. Omesmo vale
para armários da cozinha com
utensílios que são muito usados.
O ideal é que tudo esteja na altu-
ra da bancada

l Barra de apoio
Elas são úteis para todas as ida-
des, principalmente em locais
com umidade, como banheiros.
Corrimãos também são essen-
ciais nas escadas

l Sensor de presença
Atémesmo dentro de casa ele é
útil. É possível instalar em corre-
dores longos ou que levam a ba-
nheiros. Como a velhice traz lenti-
dão de sentidos, caso o idoso
acorde demadrugada, a luz auxi-
liar ajuda na localização

l Porta com espaço
As portas não precisam ter mais
do que 80 cm, mas devem permi-
tir a rotação de uma cadeira de
rodas, por exemplo, para que o
usuário tenha passagem livre

l Identidade
A casa deve refletir a personali-
dade domorador. Se um tapete
tem valor afetivo, mas pode pro-
vocar queda, use-o na parede
como um quadro. Cores trazem
alegria e vivacidade

l Não à solidão

Orgulho.
O síndico
Correia e os
equipamentos
do conjunto

Cuidado.Comescadas de alvenaria, piscina ficamais segura: umaopção para osmais velhos

“Nas áreas externas,
dá para encontrar crianças,
vizinhos e viver novas
experiências que não seriam
possíveis na rua.”
Maria Luiza Trindade Bestetti
ARQUITETA E GERONTÓLOGA DA USP

Casas.CidadeMadura, na Paraíba, também recebe idosos

JOSÉMARQUES/CIDADEMADURA

FOTO: TECNISA

“Aqui, as casas não têm
muros, os vizinhos são
amigos, ouvem a mesma
música, vivem tudo
isso junto.”
Candida Pereira Azem

PRESIDENTE DA AGERIP
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