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RESUMO 

 

Diante do grande crescimento da população idosa no Brasil, fez-se necessário o 

desenvolvimento de políticas públicas que garantissem de forma mais abrangente todos 

os direitos dessa população. Não obstante, esse crescimento também fez com que se 

criasse modalidades de atendimento e acolhimento ao idoso, como centros de 

convivência, centros dias, visto que parte dessa população necessita de um auxílio diário 

para realizar suas atividades diárias principalmente idosos que possuam certo tipo de 

demência como a doença de Alzheimer. Como forma de proporcionar o idoso uma 

melhor qualidade de vida, um bom convívio social que lhe garantam inclusão e também 

atividades que influenciem positivamente no tratamento da doença de Alzheimer, o 

objetivo principal do trabalho é elaborar um estudo preliminar de um centro terapêutico 

e de convívio para idosos com ênfase no tratamento não farmacológico da doença de 

Alzheimer na cidade de Maceió/AL com a utilização da arquitetura como recurso 

terapêutico e a inserção de atividades que auxiliem na sua autonomia e no processo de 

reabilitação cognitiva, e, consequentemente ajudem a propor uma melhor qualidade de 

vida para todos os idosos em geral.  

 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Centro terapêutico e de convívio. Idosos. 

Arquitetura. tratamento não farmacológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

ABSTRACT 

Given the great growth of the elderly population in Brazil, it was necessary to develop 

public policies that would guarantee more comprehensively all rights of this population. 

However, this growth also led to the creation of modalities of care and care for the elderly, 

such as living centers, day centers, since part of this population needs daily help to 

perform their daily activities, especially elderly people who have a certain type of 

dementia. like Alzheimer's disease. As a way to provide the elderly with a better quality 

of life, a good social life that guarantees their inclusion and also activities that positively 

influence the treatment of Alzheimer's disease, the main objective of this work is to 

elaborate a preliminary study of a therapeutic and social center for elderly with emphasis 

on non-pharmacological treatment of Alzheimer's disease in the city of Maceió / AL with 

the use of architecture as a therapeutic resource and the insertion of activities that help 

their autonomy and cognitive rehabilitation process, and consequently help to propose a 

better quality of life for all older people in general. 

 

Key-words: Alzheimer's disease. Therapeutic and social center. Elderly. Architecture. 

No pharmacological treatment. 
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INTRODUÇÃO 

 

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

2018), a população com mais de 60 anos abrange cerca de 18% do total de brasileiros 

e tende a aumentar para 32% até 2060. Esse crescimento pode ser justificado pela 

queda de fecundidade das mulheres, que estão cada vez mais atuantes no mercado 

de trabalho, e pelo aumento da expectativa de vida da sociedade. 

Mediante aos fatos, é notória a grande participação do idoso na sociedade. 

Contudo, a velhice provoca algumas mudanças no estado biológico, psicológico e 

social do ser humano, o que torna necessária uma demanda maior no serviço de 

saúde para atender essa população (FERREIRA et.al, 2012). 

O envelhecimento traz uma diminuição gradual da mobilidade física, que 

aumenta progressivamente com a idade. Problemas mentais, como déficits de 

memória e raciocínio lento, também podem ser adversidades da saúde associadas ao 

envelhecimento. E, na maioria das vezes, esses sintomas podem estar ligados ao 

surgimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer (FERREIRA et.al., 

2012).  

A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e 

fatal que afeta principalmente os idosos pela deterioração cognitiva e da memória 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). De acordo com a Alzheimer's Disease International 

– ADI (2015), o número de pessoas com a doença de Alzheimer dobrará a cada 20 

anos, atingindo 75 milhões em 2030 e 131,5 milhões em 2050. Em 2012, a Associação 

Brasileira de Alzheimer (ABRAZ) constatou que cerca de 1,2 milhões de pessoas com 

mais de 65 anos possuem DA, porém, com o aumento da expectativa de vida, esse 

número tende a crescer progressivamente (ABRAZ, s.d). 

Partindo da necessidade dessas pessoas de possuírem maior autonomia e 

liberdade para conseguir exercer suas atividades diárias, este trabalho teve como 

objetivo geral o desenvolvimento do estudo preliminar de um centro terapêutico e de 

convívio para idosos com ênfase no tratamento não farmacológico da doença de 

Alzheimer. Além disso, com base nessas informações e diante da inexistência de cura 

da doença citada, o projeto tem como objetivos específicos entender as necessidades 

ambientais de uma pessoa com DA e como o a utilização da arquitetura pode 
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contribuir na melhora da qualidade de vida dessa população e também como auxilio 

para a regressão da doença através do desenvolvimento de espaços atrativos, 

acessíveis, que supram as necessidades do público alvo e que auxiliem na sua 

autonomia e no processo de reabilitação cognitiva. Incluindo também, a 

disponibilidade de equipamentos e atividades que ofereçam o contato com a arte e a 

natureza, possibilitando uma troca de experiências, conhecimentos e afetos com os 

cuidadores e com o local e uma maior conectividade com a sociedade para um bom 

convívio social.   

O projeto está localizado no bairro do Feitosa, em Maceió-AL. A escolha do 

terreno se deu por causa da sua centralidade e maior conectividade com bairros como 

Jacintinho e Farol na direção Sul, Barro Duro ao Norte, São Jorge a leste, Pitanguinha 

e Gruta de Lourdes na direção oeste. Além desses, com a inserção da avenida Josefa 

de Melo, o bairro da Cruz das Almas pôde ser ligado ao Feitosa com maior facilidade 

de acesso, como também ao Bairro do Murilópolis. 

Para a elaboração deste trabalho, foi realizada fundamentação teórica através 

de pesquisas bibliográficas em livros, artigos, sites e norma técnica sobre assuntos 

específicos, abordando o conceito de pessoa idosa e suas questões demográficas no 

Brasil e em Alagoas, as políticas públicas e as leis federais de proteção ao idoso e a 

NBR 9050, que aborda sobre os parâmetros técnicos a serem seguidos de forma a 

garantir condições de segurança e autonomia para os seres humanos (ABNT,2015), 

além de tratar sobre o envelhecimento e seus desafios no quesito saúde, 

apresentando a demência mais prevalente nesse público e quais as principais formas 

de tratamento não farmacológico. 

Por fim, compreender a utilização da arquitetura como recurso terapêutico, 

além de estudar os efeitos dos fatores ambientais na vida do idoso. Também foram 

feitos estudos de casos em centros de convívio voltados ao público alvo a fim de 

entender a dinâmica e os programas oferecidos pelo local ao usuário, considerando 

questões de acessibilidade, mobilidade, conforto, atividades exercidas e outros 

aspectos voltados às necessidades do idoso. 

Além disso, foi elaborado um diagnóstico da área onde se pretende 

desenvolver o projeto, com todos aspectos referentes ao entorno e as suas 

condicionantes ambientais e legais, além de programa de necessidades, de 
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zoneamento, fluxogramas, e memorial justificativo e descritivo. 

O Trabalho Final de Graduação (TFG) foi dividido em três capítulos. O primeiro 

diz respeito às considerações sobre o envelhecimento e sobre a influência da 

arquitetura na vida da pessoa idosa. O segundo capítulo corresponde aos estudos de 

casos e o terceiro, ao desenvolvimento do estudo preliminar do centro e contará com 

o diagnóstico da área, a apresentação do projeto e os desenhos técnicos de plantas 

baixas, cortes, elevações e perspectivas do projeto concluído. 
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1 CAPÍTULO - 1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO 

Neste capítulo serão abordados aspectos demográficos sobre o idoso através 

de dados numéricos desta população e de como ela vem crescendo progressivamente 

no país e na cidade na qual o projeto está inserido, políticas nacionais de proteção ao 

idoso, com ênfase na Política Nacional do Idoso e no Estatuto do Idoso e os principais 

desafios no aspecto saúde desta população, com as mudanças biológicas e mentais 

que ocorrem com o tempo e que acabam dificultando a vida social destas pessoas. 

Também será feito um estudo sobre uma das principais doenças neurodegenerativas 

que os idosos apresentam, a Doença do Alzheimer e sobre como arquitetura pode 

influenciar na vida dessas pessoas, atuando de forma a prevenir a progressão da DA 

e contribuindo para a melhoria da vida desses idosos. 

 

1.1 O IDOSO NO BRASIL E EM ALAGOAS 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso é todo indivíduo com 

60 anos ou mais. No Brasil, essa população vem aumentando progressivamente e de 

acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FOLHA DE S. 

PAULO, 2018), a população do país com mais de 60 anos abrange cerca de 18% do 

total de brasileiros e tende a aumentar para 32% até 2060 (Figura 1). 

  

 

 

Fonte- Folha de S.Paulo, 2018. Adaptado pelo autor. 

2019 

2018 
2060 

Figura 1- Evolução da população brasileira por faixa etária. 
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O crescimento da longevidade traz consigo vários impactos tanto para as 

políticas públicas quanto para as empresas privadas, devido à diminuição no número 

de jovens ativos e, consequentemente, à redução de força de trabalho e 

produtividade. Além disso, o idoso requer um maior investimento econômico nos 

serviços voltados principalmente à saúde para atender às necessidades que surgem 

com a idade (ALVES; FLEURY, 2013). 

No estado de Alagoas, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 

(2010), a população idosa vem aumentando paralelamente ao crescimento no país. 

Dados obtidos pelo censo de 2010 mostram a diferença entre os anos de 1991 e 2010, 

em que Alagoas apresentou um crescimento significativo na taxa de envelhecimento 

da população (Figura 2). 

 

 

 

Um alagoano que vivia em média 69,18 anos em 2010, hoje vive 72,32 anos e 

a tendência é que a expectativa de vida aumente com o passar do tempo (BRANDÃO, 

2019).  

A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), é 

que a população alagoana com 60 anos ou mais cresça progressivamente, e isso 

significa uma grande demanda de idosos no Estado. De acordo com a projeção para 

os próximos anos, idosos com 65 anos ou mais, em 2028 serão 14,60% da população 

total. Em 2038, 19,47% e quando chegar em 2060, serão 32,19% de uma população 

estimada em 3.3230.875 moradores (BRANDÃO, 2019). 

  

Figura 2 - Estrutura Etária da População em Alagoas.  

Fonte - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010. 
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1.2  POLÍTICAS NACIONAIS DE PROTEÇÃO AO IDOSO 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo I, art. 5º, diz que 

todos são iguais perante a Lei (BRASIL, 1988). Além disso, declara os direitos e 

deveres dos cidadãos independentemente da idade. Com o crescimento acelerado da 

população idosa no país, fez-se necessário a criação de legislações específicas que 

pudessem garantir seus direitos de forma mais ampla, como o Código de Defesa do 

Consumidor (1990), o Estatuto do Ministério Público da União (1993), a Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS, 1993), a Política Nacional do Idoso (1994), o Estatuto 

do Idoso (2003) e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006) (BRASIL, 

2009).  

A seguir serão abordados aspectos sobre a Política Nacional do Idoso e o 

Estatuto do Idoso com foco para os capítulos que podem influenciar o projeto 

arquitetônico neste trabalho. 

 

1.2.1 Política Nacional do Idoso e Estatuto do Idoso 

A Política Nacional do Idoso (PNI), Lei nº 8.842, foi sancionada em 1994 e tem 

por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover 

sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade (BRASIL, 1994). Diante 

da implementação da Política Nacional do Idoso, é de suma importância que órgãos 

e entidades públicas cumpram com suas competências. Destas competências, 

destacam-se para este trabalho, as atribuições na área de habitação e urbanismo 

como também e na área de cultura, esporte e lazer. Segundo o art. 10 da lei, 

 

V – Na área de habitação e urbanismo: 
 
[...] b) incluir nos programas de assistência ao idoso, formas de melhoria de 
condições de habitabilidade e adaptação de moradia, considerando seu 
estado físico e sua independência de locomoção;  
 d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas. 
 
VII – Na área de cultura, esporte e lazer: 
 
a) garantir ao idoso a participação no processo de produção, reelaboração e 
fruição dos bens culturais; 
[...] c) incentivar os movimentos de idosos a desenvolver atividades culturais; 
 d) valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e 
habilidades do idoso aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade 
e a identidade cultural; 
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 e) incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que 
proporcionem a melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem sua 
participação na comunidade. [...] (BRASIL, 1994, p. 13). 

 
 

Em 2003 foi implementado o Estatuto do Idoso, a Lei nº 10.741, criada para 

assegurar os direitos das pessoas acima de 60 anos. Dentre os capítulos dispostos 

no Estatuto, destaca-se o Título II, dos Direitos Fundamentais, no qual dispõe sobre o 

direito à vida, à liberdade, ao respeito, à dignidade, aos alimentos, à saúde, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, ao trabalho, à 

previdência social, à assistência social, à habitação e ao transporte. 

Com relação ao bem-estar, o Estatuto ampara o direito à saúde através do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o Capítulo IV,  

 

Art.15: É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 
Sistema Único de Saúde -SUS, garantindo-lhe o acesso universal e 
igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a 
prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção 
especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos (BRASIL, 2003, 
p. 3). 

 

Das medidas específicas de proteção, vale ressaltar também que, 

 

Art. 48: as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das 
próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução 
emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme 
a Lei no 8.842, de 1994 (BRASIL, 2003, p.10). 

 

Dentre as diversas obrigações das entidades de atendimento citadas no art. 50 do 

Estatuto, destaca-se,  

 

IV – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade; 
V – oferecer atendimento personalizado; 
VI – diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares; 
VII – oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas; 
VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; 
 IX – promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; 
 X – propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com 
suas crenças; 
 XI – proceder a estudo social e pessoal de cada caso (BRASIL, 2003, p.10). 

 

O cumprimento dessas políticas públicas pela sociedade é de suma 

importância para um bom convívio coletivo e particular do idoso, seja ele ativo ou com 
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certo tipo de limitação mental e/ou física. Entidades de atendimento, de longa 

permanência ou apenas diária, também devem se comprometer com seus deveres a 

fim de oferecer uma melhora na qualidade de vida dessa população que requer, na 

maioria das vezes, cuidado e atenção dobrados.  

 

1.3 MODALIDADES DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO AO IDOSO 

Com o crescimento da população idosa, fez-se necessário não apenas a 

criação de leis que pudessem garantir seus direitos, como também de modalidades 

de atendimento e de acolhimento, visto que, em determinadas situações, o idoso não 

possui alguém que o acompanhe durante o seu dia a dia. Segundo o Decreto n° 1.948 

(1996), as diversas modalidades de atendimento existentes podem ser classificadas 

em não asilares, destinadas à permanência diurna do idoso, como os centros de 

convivência, os centros de cuidados diurnos, as casas lares, a oficina abrigada de 

trabalho, o atendimento domiciliar e diversas outras modalidades que visem a 

integração do idoso com a sociedade, e a asilar, destinada ao internamento de idosos 

que não têm condições físicas e/ou financeiras e nem vínculo familiar que possa 

satisfazer suas necessidades no âmbito de moradia, saúde, alimentação e 

convivência social, como as instituições de longa permanência (BRASIL,1996). 

Entre as modalidades apresentadas, vale ser ressalta-se a não-asilar, mais 

especificamente, o centro de convivência e o centro dia, pois possuem características 

que foram utilizadas como base para a realização do projeto deste trabalho. 

Dessa forma, entende-se por centro de convivência o local de permanência 

diurna dos idosos onde são desenvolvidas atividades físicas, laborativas, recreativas, 

culturais, associativas e de educação para a cidadania a fim de torná-los integrados à 

sociedade (BRASIL, 1996). Percebe-se que o principal objetivo deste local é oferecer 

assistência social, incentivando o envelhecimento ativo e, consequentemente, 

melhorando a qualidade de vida física e mental do idoso sem a necessidade de 

acompanhamento médico e de internações em instituições de longa permanência.  

 

Os centros de convivência podem ser considerados parte do nível primário 
de atenção à saúde do sistema brasileiro, por contribuir para a prevenção de 
doenças e para a preservação do bem-estar nas comunidades através de 
seus serviços. Também se inserem na chamada Proteção Social Básica, área 
de atuação da Assistência Social que tem a finalidade de prevenir situações 
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de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários (HALLACK, 2017, p.55). 

 

Sendo assim, é preciso que os centros de convivência possuam espaços bem 

planejados a fim de suprir as necessidades dos idosos visando sempre o conforto, a 

acessibilidade e a assistência social fornecida no local. Além disso,é essencial que 

todas as atividades desenvolvidas possam contribuir com a diminuição do isolamento 

social, o aumento do apoio igualitário e também incentivar o idoso através do 

desenvolvimento de sua cidadania (QUEIROZ, 2010). 

Com relação ao centro-dia, a única diferença em relação ao centro de 

convivência é que ele é um local de permanência diurna para idosos dependentes ou 

que possuam deficiência temporária e necessitem de assistência médica ou de 

assistência multiprofissional (BRASIL, 1996). Esse tipo de instituição oferece os 

serviços de acordo com o nível de dependência de cada idoso sempre visando 

estimular sua autonomia e melhora no condicionamento físico. Dentre esses serviços 

destacam-se os de atenção à saúde, como: fisioterapia, psicologia, atividades 

ocupacionais e de lazer, entre outros.  

 

1.4 O ENVELHECIMENTO 

O termo Envelhecimento pode muitas vezes sofrer certo tipo de restrição e 

preconceito, pois parte da sociedade julga o idoso como indivíduo inativo. Contudo, o 

envelhecimento é um processo pessoal e diverge de pessoa para pessoa (MELO, 

2013).  

Saber viver bem na velhice é um desafio, com isso, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) adotou o termo Envelhecimento Ativo como sendo, 

 

[...] O processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e 
segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as 
pessoas ficam mais velhas. (WORD HEALTH OGANIZATION, 2005, p.13). 

 

Esse processo nada mais é de que um conjunto de Determinantes do 

Envelhecimento Ativo proposto pela OMS, que influenciam a forma como se pode 

chegar a velhice como pode ser visto na Figura 3.  
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Envelhecer com saúde, autonomia e com a independência preservada nessa 

fase da vida, é um alvo fundamental para o indivíduo bem como para o Estado, que 

fornece os serviços necessários para atender essa população. Porém, como citado 

anteriormente, o envelhecimento é um processo individual e que difere de pessoa para 

pessoa, podendo elas serem ativas ou com limitações. 

 

Começamos a envelhecer assim que nascemos. E a nossa velhice é fruto 
das escolhas que fizemos ao longo de toda a nossa vida. Não somente a 
genética determinam como será nossa velhice (RANIERI, 2018). 

 

Quando o ser humano envelhece, transformações no corpo, como a aparição 

de doenças crônicas, tornam-se as principais causas da incapacidade e da 

mortalidade, sejam em países desenvolvidos ou não (Figura 4).  

Figura 3 – Determinantes do Envelhecimento Ativo.  

Fonte - Word Health Organization: Envelhecimento Ativo: uma Política de 
saúde, 2005. 
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Diante disso, é de suma importância que os cuidados sejam tomados antes 

mesmo da velhice para diminuir ou evitar maiores problemas de saúde com o aumento 

da idade. 

 
1.5 PRINCIPAIS DESAFIOS NO ASPECTO SAÚDE DO IDOSO  

 

Apesar de todas as ações coletivas voltadas para garantir os direitos sociais 

dos idosos, a chegada da velhice na vida das pessoas costuma vir associada a 

alterações na competência funcional. O grau dessas mudanças pode ser comparado 

através de fatores citados pelo termo Envelhecimento bem-sucedido, que são: a 

probabilidade baixa de doenças e de incapacidades relacionadas a elas, alta 

capacidade funcional cognitiva e física e o engajamento ativo com a vida (ALBERTE, 

2009).  

Partindo do ponto de vista fisiológico, o envelhecimento está relacionado com 

várias limitações que torna a vida de um idoso bastante desafiadora no dia a dia, 

dentre elas podem se mencionar a instabilidade de equilíbrio, as dificuldades 

sensoriais, as perdas cognitivas e de raciocínio e os reflexos lentos. Embora o cérebro 

de uma pessoa idosa saudável não tenha muita perda de células cerebrais, fatores 

patológicos podem influenciar diretamente na perda progressiva dessas células 

nervosas, como é o caso da demência (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2014).  

Figura 4 –Manutenção da capacidade funcional durante o curso da vida.  

Fonte - Word Health Organization: Envelhecimento Ativo: uma Política de 
saúde, 2005. 
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Para Moragas, a fronteira entre o normal e o patológico nos aspectos 
orgânicos da saúde é, com frequência, imprecisa. Sobre os aspectos 
psíquicos, ainda é mais difícil estabelecer a diferença entre saúde e doença 
(ALBERT, 2009, p.32). 

 

Segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-11), estabelecida pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a demência é uma síndrome cerebral 

adquirida caracterizada por um declínio de um nível anterior de funcionamento 

cognitivo com prejuízo em dois ou mais domínios cognitivos (como memória, funções 

executivas, atenção, linguagem, cognição social e julgamento, velocidade 

psicomotora, visuoperceptual ou viso espacial). O comprometimento cognitivo não é 

totalmente atribuível ao envelhecimento normal e interfere significativamente na 

independência do desempenho das atividades da vida diária.  

Mediante a classificação citada, o idoso que possui demência não perde 

somente seu domínio psíquico e funções de orientação e compreensão, como 

também a função afetiva, tornando-se, em alguns casos, pessoas agressivas e 

apáticas, fazendo com que seu convívio e consequentemente a vida das pessoas as 

quais o acompanha, se tornem mais difíceis. 

De acordo com a CID-11, existe vários tipos de demências, dentre as quais 

pode-se citar: a Demência Vascular, a Demência devido à doença de Lewy, a 

Demência Frontotemporal (DFT) e a Doença de Alzheimer (DA). 

Por ser a forma mais comum que afeta os idosos não só do Brasil, mas do 

mundo, a DA foi escolhida como especialidade no desenvolvimento do centro 

terapêutico e de convívio deste trabalho. Ela acompanha sintomas mentais e 

comportamentais que serão abordados no próximo tópico.  

 

1.5.1 A doença de Alzheimer   

 

O Ministério da Saúde (2013) define a Doença de Alzheimer como,  

 

[...] Um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela 
deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das 
atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de 
alterações comportamentais.  

 

A doença ganhou esse nome após o médico alemão Alois Alzheimer publicar 

em 1906, um trabalho relatando a avaliação pós-morte feita no tecido cerebral de uma 
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mulher de cinquenta e um anos que apresentou sintomas de delírio, perda de 

memória, alterações na linguagem e que progressivamente foi piorando (COHEN, 

1995, apud LOPES, 2014). 

Os primeiros sintomas podem ser percebidos principalmente pela perda de 

memória recente. Com a progressão da doença, outros sintomas mais graves 

começam a aparecer como: perda da cognição, afetando a fala, o raciocínio e a 

habilidade de realizar atividades diária; lapso de julgamentos; e também alterações 

de humor e personalidade, podendo mudar em um pequeno espaço de tempo da 

calmaria ao estresse, da confiança para a desconfiança e gerar irritação com muita 

facilidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

No Brasil, três estudos investigaram as prevalência e incidência desta doença, 

utilizando amostras de idosos de base comunitária e critérios diagnósticos atuais. A 

prevalência de demência na população com mais dos 65 anos foi de 7,1%, sendo que 

a DA foi responsável por 55% dos casos. A taxa de incidência foi 7,7 por 1.000 

pessoas-ano no estudo de São Paulo e 14,8 por 1.000 pessoas-ano no estudo do Rio 

Grande do Sul. Considerando a prevalência de demência no Brasil e a população de 

idosos de aproximadamente 15 milhões de pessoas, a estimativa para demência é de 

1,1 milhão (PORTARIA SAS/MS nº 1.298, 2013). 

Com o aumento do número de pessoas com a DA nos últimos anos, 

profissionais e pesquisadores da área buscam alternativas para melhorar e facilitar o 

diagnóstico da doença. 

 

O diagnóstico de demência do tipo Alzheimer, ou demência da Doença 
Alzheimer (DA) é feito quando está presente quadro clínico caracterizado por 
declínio cognitivo global, sem distúrbio de consciência, de início 
habitualmente insidioso e piora progressiva, que interfere nas atividades da 
vida diária do paciente. Outras condições causadoras de demência devem 
ser afastadas (hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12, AIDS, doenças 
neurológicas) (AZEVEDO; BOTITINO; HOTOTIAN, 2006, p.54, apud LOPES, 
2014). 

 

Quanto mais precoce o diagnóstico do paciente, mais facilidade ele e a família 

terão de saber lidar com a doença, além de poderem procurar tratamentos eficazes 

que possam retardar suas consequências e melhorar a qualidade de vida do idoso 

acometido pela DA. Diante disso, o acompanhamento de profissionais especializados 

desde a desconfiança do aparecimento da doença é de suma importância para que 
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se possa fazer a detecção dos primeiros sintomas a partir do encaminhamento do 

paciente a exames e tratamentos corretos. 

 

1.5.1.1 Tipos de tratamentos não farmacológicos  

Os tratamentos sem a utilização de medicamentos são importantes para a 

orientação no processo de readaptação do idoso e da família com o advento da 

doença, além de servirem como complemento dos tratamentos farmacológicos. A 

estimulação cognitiva e o uso da memória devem ser enfatizados neste processo, 

visto que são as áreas mais afetas pela DA. 

Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ,s.d), há evidências 

científicas que indicam que atividades de estimulação cognitiva, social e física 

beneficiam a manutenção de habilidades preservadas e favorecem a funcionalidade. 

Para isso, a participação de profissionais e equipes da área bem como o ambiente 

onde as atividades serão desenvolvidas são fundamentais na hora do tratamento, 

propiciando uma melhora social e motora de acordo com cada pessoa. 

O objetivo maior desse tratamento sem a utilização de medicamentos, é 

estimular o idoso com a demência, fazendo com que este possa vir a ter uma melhora 

na realização das atividades diárias, na socialização e consequentemente, na 

qualidade de vida. A ABRAZ, cita alguns desses tratamentos como: a estimulação 

cognitiva, a estimulação social, a estimulação física e a organização do ambiente. 

 

- ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 

A estimulação cognitiva consiste em atividades que visam estimular o 

pensamento, a memória e o raciocínio lógico. São utilizadas técnicas que promovem 

a associação de ideias, raciocínio lógico, resgate de memória antiga e atenção. 

Podem ser praticadas através de jogos, desafios mentais, resgate de histórias e uso 

de materiais, oferecendo assim, um controle comportamental relacionado aos 

impulsos e reações. 

A estimulação cognitiva pode ser dividida em reabilitativa e em compensatória. 

A reabilitativa defende que as perdas cognitivas podem ser recuperadas pela 

estimulação diária de atividades e exercícios de modo repetitivo com a intensão de 

ativar os circuitos cerebrais e assim recuperar as funções cognitivas perdidas. Por sua 
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vez, a abordagem compensatória visa atividades com o objetivo de adquirir a 

funcionalidade através de técnicas que diminuam ou excluam a necessidade de 

requisitos cognitivos, por exemplo o uso de agendas, bloco de notas, entre outros 

(BORGES, et al. 2005, apud COSTA, 2011). 

 

- ESTIMULAÇÃO SOCIAL 

A estimulação social visa atividades que priorizam o contato social dos 

pacientes para estimular a comunicação, a convivência e o afeto, promovendo uma 

maior integração com outras pessoas e principalmente com a família, evitando a 

apatia e a inatividade.  

É importante que ocorram atividades de lazer, culturais e celebração de datas 

comemorativas, mas que sejam desenvolvidas a partir de experiências anteriores dos 

pacientes e que estas envolvam temas que interessem a eles. Além disso, é 

importante se atentar ao ambiente em que serão realizadas as atividades, pois alguns 

idosos podem ficar mais agitados e não desenvolver a tarefa caso o ambiente seja 

muito movimentado (ABRAZ, apud LOPES, 2014). 

 

- ESTIMULAÇÃO FÍSICA 

 Segundo a ABRAZ (s.d), existem estudos que comprovam que a prática de 

atividades regulares contribui para a estabilização da Doença de Alzheimer. Diante 

disso, faz-se necessário o desenvolvimento de atividades físicas e de fisioterapia que 

ofereçam melhora neurológica e na coordenação motora, equilíbrio e flexibilidade, 

favorecendo no ganho de autonomia do idoso. 

 

- ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE 

 Idosos de uma maneira geral, com ou sem a Doença de Alzheimer, precisam 

de ambientes bem planejados e adaptados, que atendam às suas necessidades 

físicas. Diante disso, a organização do ambiente pode diminuir os riscos de acidentes, 

além de favorecer o prolongamento da independência e a capacidade de realizar 

atividades diárias sozinhos. O objetivo é oferecer um local tranquilo e acolhedor e, 

assim, proporcionar segurança ao usuário, além de controlar a agitação 

comportamental e do humor, minimizando os sintomas e, consequentemente, 
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favorecendo a qualidade de vida (ABRAZ, s.d). 

 

1.6 A INFLUÊNCIA DA ARQUITETURA NA VIDA DOS IDOSOS   

 

Esse tópico busca explicar como a arquitetura pode influenciar a vida dos 

idosos tanto nas questões físicas, como na disposição de mobiliários e aspectos de 

acessibilidade e mobilidade em geral, quanto como recurso terapêutico auxiliando no 

tratamento de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, melhorando a 

qualidade de vida dos usuários.   

 

1.6.1  Nas questões de acessibilidade e mobilidade 

 

Como citado anteriormente, a velhice acompanha alguns problemas físicos, 

como a perda da coordenação motora e cognitiva, que geram dificuldade na hora de 

realizar as atividades diárias. Com isso, garantir a acessibilidade espacial, assegurará 

a preservação da autonomia e da liberdade de ir e vir, que são de extrema importância 

para o idoso de forma a garantir sua inclusão na sociedade. 

De acordo com a NBR 9050 (2015, p. 02), acessibilidade se define como: 

 

Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e 
instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, [...] 
por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

Mediante a citação, é notório que a acessibilidade é indispensável para a 

participação social igualitária. Contudo, para que essa inclusão possa existir, faz-se 

necessária a realização de interversões no meio urbano ou na edificação, como: a 

instalação de rampas com alturas corretas para vencer vãos onde houver desnível, 

piso tátil, sinalização, corrimãos contínuos e outros de apoios especiais, garantindo 

que  pessoas com a mobilidade reduzida, como o idoso, possam fazer uso do espaço 

sem nenhum problema. 

De acordo com o Manual de Acessibilidade (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 

2014), existe quatro componentes da acessibilidade espacial que as edificações 
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públicas devem seguir, são eles: a orientação espacial, a comunicação, o 

deslocamento e o uso.  

A orientação espacial nada mais é do que atributos ambientais que permitem 

ao indivíduo identificar as funções do espaço e definir sua condução e uso. 

É necessário obter informações ambientais por meio dos sistemas 
perceptivos. [...] Essas informações devem ser processadas cognitivamente 
para permitir a elaboração de representações mentais e as definições de 
ação. Assim as condições de orientação dependem tanto das configurações 
arquitetônicas e dos suportes informativos adicionais existentes (placas, 
sinais, letreiros, etc.) como das condições dos indivíduos de perceber, 
processar as informações espaciais, tomar decisões e agir (DISCHINGER; 
BINS ELY; PIARDI, 2014, p. 30). 

 

Diante disso, deve ser dada maior ênfase a pessoas com deficiências 

sensoriais e/ou cognitivas, pois possuem maior dificuldade de entender as 

informações do espaço. Pode-se utilizar, como auxílio, piso tátil e informações em 

relevo para pessoas com deficiência visual (Figura 5).  

 

 

 

O deslocamento se refere à possibilidade que as pessoas têm de se 

movimentar seja horizontalmente ou verticalmente de forma segura, independente, 

Figura 5 - Piso tátil e mapa com informações em relevo.  

Fonte - MPSC, 2014. 
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confortável e sem barreiras que possam impedi-las de chegar no local em que 

desejam. 

Para a avaliação das condições de deslocamento, especial atenção deve ser 
dada às pessoas idosas, pois se cansam com mais facilidade e estão mais 
sujeitas a quedas [...] (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2014, p. 32). 

 

Por isso, vale se atentar também à utilização de revestimentos que sejam 

antiderrapantes e que garantam uma boa aderência evitando que o idoso escorregue 

(Figura 6), além disso, ao contrário do que mostram as figuras 7 e 8, quando se trata 

de rampas é necessário a pavimentação seja feita corretamente e  que suas 

dimensões e desníveis estejam de acordo com a NBR 9050/2015, tornando o 

deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida mais fácil.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Utilização de revestimento com boa aderência.  

Fonte - Disponível em: < 
https://www.jornaldocomercio.com/site/noticia.php?codn=32327>. Acesso 

em 05 set. 2019. 

https://www.jornaldocomercio.com/site/noticia.php?codn=32327
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O uso diz respeito às condições dos espaços e dos equipamentos dispostos 

para auxiliar as pessoas com certo tipo de limitação. Eles devem estar de acordo com 

a NBR 9050/2015, para que todas as pessoas possam utilizá-las sem restrição. Um 

exemplo que pode ser citado é o uso dos banheiros, que, além do acesso ao lavatório 

(Figura 9), o box com vaso sanitário deve ter dimensões suficientes para que se possa 

realizar uma manobra e a transferência da cadeira de rodas (Figura 10) além de barras 

de apoio para garantir a segurança de todos os usuários (DISCHINGER; BINS ELY; 

PIARDI, 2014). 

 

Figura 7 - Rampa com declividade muito grande.  Figura 8 - Falta de pavimentação adequada para 
circulação de P.C.D. 

Fonte - MPSC, 2014. 

Figura 9 - Vista superior e lateral da área de aproximação do 
lavatório.   

Fonte - ABNT, 2015. 
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1.6.2 Como recurso terapêutico 

 

O uso da arquitetura como recurso terapêutico vem ganhando espaço entre os 

profissionais da área da medicina como forma de tratamento e melhoria na qualidade 

de vida das pessoas com ou sem demência.  

O ambiente físico pode causar impactos positivos ou negativos que influenciam 

no comportamento do usuário através da sua organização espacial, da utilização 

correta das cores, das formas, das texturas e do bom aproveitamento dos fatores 

ambientais (BERNARDINO, 2017). 

 

O ambiente não é apenas uma invenção de nossa imaginação ou um 
construto social; ele é real. Se assumimos uma posição determinística ou 
mesmo interacionista, reconheceremos que o ambiente pode exercer um 
efeito direto sobre as ações humanas (MOSER, 2003). 

 

A construção de um espaço deve enfatizar não apenas a parte construtiva, mas 

sim o local enquanto vivência, valorizando a relação pessoa-ambiente, na qual permita 

um bem-estar social de todos os usuários.  

A Psicologia Ambiental, antes chamada de Psicologia da Arquitetura, surgiu no 

começo dos anos 1960 e emergiu da necessidade dos arquitetos de projetar espaços 

em grandes quantidades e que pudessem suprir as necessidades e as diversidades 

dos clientes. Com o passar do tempo, em trabalho conjunto com psicólogos, viram a 

preocupação do ambiente construído refletir não apenas na estética, mas sim na 

Figura 10 - Vista superior da área de transferência 
e de manobra respectivamente. 

Fonte - ABNT, 2015. 
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necessidade psicológica que influenciaria no comportamento das pessoas 

(BERNARDINO, 2017). Atualmente, o uso da Psicologia Ambiental vem se 

consolidando no espaço da arquitetura, fazendo parte desta para melhorar a 

qualidade de vida do ser humano e como forma de tratamento de doenças 

neurológicas, principalmente em idosos, que possuem uma maior debilitação. 

 

O arquiteto pode e deve ajudar sempre a promover a autonomia e 
independência da pessoa idosa. Deve propiciar dignidade no uso dos 
espaços e das construções. Mais do que nunca o papel do arquiteto se mostra 
relevante, ajudando a propiciar uma boa qualidade de vida para que o idoso 
continue a viver o momento presente da forma mais plena possível (RANIERI, 
2018). 

 

O idoso com limitações como a doença de Alzheimer pode utilizar a arquitetura 

a seu favor como forma de tratamento ou regressão dos sintomas da doença, pois, 

como citado anteriormente, a organização espacial e os estímulos sociais são 

capazes de ajudar a controlar a agitação e o humor, minimizando os sintomas da 

doença e favorecendo a socialização com outras pessoas, de forma a melhorar a 

comunicação, o afeto e a vivência, tornando sua integração com a sociedade mais 

fácil. 

A psicologia ambiental passou a ser resposta para várias indagações na 
saúde mental e assim, a interação com o ambiente natural passou a ser 
estudada a partir da possibilidade de cura de patologias como depressão, 
ansiedade, estresse etc (BERNARDINO, 2017, p.6). 

 

Desse modo, a junção da psicologia com a arquitetura, de forma a criar um 

espaço terapêutico, é de suma importância a fim de proporcionar ao usuário um 

ambiente com conforto mais abrangente, oferecendo-o uma relação de harmonia e 

bem-estar e com isso, atuando na melhoria da qualidade da saúde mental e física do 

indivíduo.  

 

1.7  EFEITOS DOS FATORES AMBIENTAIS NA VIDA DOS IDOSOS COM E SEM 

A DOENÇA DE ALZHEIMER  

 

Este tópico irá abordar sobre os fatores ambientais, entre eles a temperatura, 

a iluminação, o ruído e as cores podem afetar a vida de uma pessoa idosa ativa ou 

com a Doença de Alzheimer no seu dia a dia de forma a promover bem-estar e 
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melhorias em sua qualidade de vida.  

 

1.7.1 Temperatura  

 

Quando o corpo humano começa a envelhecer, a tendência é que exista uma 

redução na atividade metabólica do organismo fazendo com que o indivíduo perca a 

sensibilidade de sentir as variações de temperatura do ambiente. (RODRIGUES et.al., 

2016). De acordo com Barbosa e Barroso, 

 

Com a idade, o metabolismo humano se reduz e há uma diminuição na 
quantidade de água nos órgãos da pele, que faz o idoso sentir mais frio do 
que quando jovem. Por este motivo, o idoso tem maior dificuldade em se 
adaptar às variações de temperatura e de perceber que seu corpo está 
excessivamente frio ou quente. Isso justifica as atitudes instintivas e culturais 
tão comuns entre os mais velhos, tais como: curvar o corpo, diminuindo a 
área de exposição da pele; esfregar as mãos ou colocá-las nos bolsos; usar 
casacos ou roupas de lã, quando aparentemente não é necessário 
(BARBOSA; BARROSO, 2002,apud HAZIN, 2012, p.64). 

 

Além das quedas no metabolismo, as razões físicas, a perda do apetite e a 

baixa nutrição faz com que os idosos sejam incapazes de gerar calor suficiente para 

o corpo. (HAZIN, 2012). 

Diante disso, os espaços destinados aos idosos demandam maior atenção nos 

aspectos de temperatura, para que o organismo se mantenha em estabilização 

térmica e para que sejam confortáveis para a realização de atividades.  

Dessa maneira, faz-se necessário que a arquitetura voltada para esse público 

disponha de formas de proteção contra o frio e/ou calor para que os usuários possam 

usufruir do local sem ter sua saúde prejudica. A disposição e o tamanho das 

esquadrias, os materiais utilizados, as dimensões e a posição da edificação 

influenciam diretamente nesse conforto. 

 

1.7.2 Iluminação 

 

É de extrema importância se atentar às concepções dos espaços, como a 

questão da iluminação. Uma pessoa com mais de 60 anos requer duas a três vezes 

mais iluminação do que uma pessoa de 20 anos (MCFARLAND,1997, apud COSTA, 

2011). Projetar para idosos demanda muito cuidado, sendo necessário incorporar 
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muita luz natural e equilibrá-la com a luz artificial com o objetivo de aumentar a 

capacidade funcional do indivíduo e diminuir os riscos que uma má iluminação pode 

provocar, por exemplo a projeção de sombras, que causam ilusões de degraus, 

gerando confusão e insegurança no idoso (Figura 11). 

  

 

 

 

Além disso, a redução de reflexos pode contribuir para aumentar a atenção e o 

foco do indivíduo, pois, por possuírem uma certa sensibilidade visual, o brilho e o 

reflexo em excesso podem limitar a mobilidade e, consequentemente, a realização de 

atividades diárias. 

Outro fato pertinente é o acesso à iluminação natural. A luz do sol estimula os 

sistemas circadianos e neuroendócrinos que regulam a homeostase do organismo. 

Assim, o acesso aos espaços externos é bastante importante, pois dá oportunidade 

não só do contato com a luz do sol, como também à prática de exercício ao ar livre 

(MCFARLAND,1997, apud COSTA, 2011). 

 

1.7.3 Cores  

 

O efeito das cores também pode influenciar no comportamento e na vida do 

indivíduo através da sua tonalidade e aplicação. 

Figura 11 - Iluminação incorreta gerando sombras e 
ofuscamento nos ambientes. 

Fonte - Disponível em:< http://www.helocunha.com.br/. Acesso em 28 ago. 
2019. 

http://www.helocunha.com.br/


34 
 

Cor e luz são elementos do ambiente que estão intimamente ligados, tanto 
que a intensidade da luz afeta substancialmente o resultado da cor. Por isso, 
a escolha das cores pelo projetista precisa ser muito cuidadosa e baseada 
nos estudos científicos que indicam o efeito psicológico das cores nos 
usuários do espaço, principalmente no ambiente hospitalar, onde a escolha 
das cores pode fazer uma pessoa saudável parecer doente ou uma pessoa 
doente parecer saudável (VASCONCELOS, 2004, p. 51). 

 

As cores são capazes de gerar efeitos biológicos, emocionais, e psicológicos, 

provocando estímulos nervosos que podem aumentar a atividade cerebral e deixar o 

indivíduo mais ativo ou tranquilo. Além disso, o conforto térmico também é afetado 

pela cor. Pessoas sentem mais frio em ambientes que possuem tonalidades frias e 

mais calor em ambientes de tonalidades quentes, embora a temperatura seja a 

mesma. A Figura 12 demonstra como o uso das cores (azul, amarelo, laranja, verde, 

vermelho e roxo), pode ter diversas percepções pelo ser humano (VASCONCELOS, 

2004). 

 

 

 

 

 

A utilização das cores varia de acordo com a localização, a cultura regional e 

EFEITOS 

Figura 12 - Efeito das cores na psicologia. 

Causa reflexão e contemplação. Retarda o metabolismo, diminui a 
pressão arterial e tem efeito calmante; 

Aumenta um pouco a pressão sanguínea. Estimula o lado racional do 

cérebro. Ajuda na tomada de decisão, trazendo clareza de ideias. 

Transmite transparência nas negociações; 

Estimula a atividade mental. Dá sensação de calor. É muito 

estimulante, ajuda a olhar o lado positivo das coisas e estimula a 

comunicação; 

Tem efeito repousante para os olhos. Traz a ideia de ponderação e 

coerência. Equaliza emoções, criando equilíbrio entre a cabeça e o 

coração; 

Incentiva a ação. Aumenta a intensidade. Acelera o metabolismo, 

assim como a taxa de respiração e a pressão arterial. Estimula o 

apetite; 

Transmite equilíbrio. Estimula área do cérebro do pensamento 

abstrato, ativando a criatividade e a imaginação. 

Fonte - Disponível em: <https://www.pardeideias.com/psicologia-das-
cores>. Acesso em: 05 set. 2019. Adaptado pelo autor, 2019. 

https://www.pardeideias.com/psicologia-das-cores
https://www.pardeideias.com/psicologia-das-cores
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também com as atividades que pretendem ser realizadas no ambiente. Sua variedade 

pode proporcionar ao espaço maior interesse e estimulação para os usuários, 

tornando-os pessoas mais produtivas e, consequentemente, mais ativas em busca de 

uma melhor qualidade de vida. 

 

1.7.4 Ruído 

 

A perda auditiva associada ao advento a velhice é um problema considerado 

comum entre os profissionais da saúde. O idoso que possui perda de audição costuma 

ficar confuso ou até mesmo assustado ao ouvir um ruído diferente. Porém, ao 

conseguir identificá-lo, consegue reagir de forma adequada. 

 

O ouvido humano sofre pouca alteração às baixas aloncia com o passar dos 
anos. Entretando, as curvas referentes aos limites de dor, e da audição são 
diferentes entre pessoas e se modificam com a idade, principalmente quando 
sujeitos a aloncia de 2000Hz. À medida que a idade avança, perde-se a 
sensibilidade às aloncia médias e altas, geralmente em sons agudos acima 
de 1000Hz, gerando problemas de inteligibilidade (BARBOSA E BARROSO, 
2002, apud HAZIN, 2012). 

 

Para idosos com a Doença de Alzheimer, o convívio em ambientes que 

possuem muito ruído pode ser algo extremamente estressante, além de que alguns 

podem ser incapazes de identificá-los, reagindo de forma inadequada conforme a 

situação do momento (COSTA, 2011). 

Com isso, faz-se necessário um ambiente bem planejado, com a utilização de 

materiais que absorvam o som de forma apropriada, tornando a comunicação mais 

fácil para aqueles que possuem certa limitação ou deficiência. 

 

1.8 PARÂMETROS ARQUITETÔNICOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE 

CONVIVÊNCIA E CENTROS DIA  

Existem parâmetros arquitetônicos voltados para a construção de centros de 

convivência e de centro dia orientar o desenvolvimento arquitetônico desses espaços 

de forma que eles possam cumprir e satisfazer as necessidades de todos os idosos e 

dos familiares que irão frequentá-los. A seguir, serão abordados parâmetros de 

localização, de áreas externas e características gerais com relação à edificação. 
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1.8.1 Localização 

Os centros de convivência e os centros dia devem estar localizados dentro da 

malha urbana, onde possuam facilidade de acesso aos transportes públicos e 

preferencialmente próximos a comércios, a rede de saúde e a outros tipos de serviços, 

como farmácias, supermercado e padarias, a fim de evitar que seja um local isolado, 

favorecendo a integração do idoso à comunidade e ao entorno (BRASIL, 2001). 

 Deve se atentar também à localização em relação a outros bairros, poi, a maior 

proximidade de casa permite que os idosos se mantenham inseridos em uma área da 

cidade que lhe é familiar, que lhe ofereça maior sensação de segurança e maior 

interação com a comunidade. Além disso, permite um maior conforto aos usuários 

pois eles não precisarão percorrer longas distâncias para chegar ao local (HALLACK, 

2017). 

 

1.8.2 Áreas externas 

Devem ser previstas áreas verdes que possibilitem a caminhabilidade, com 

caminhos agradáveis e espaços de contemplação com bancos, locais em que possam 

ser realizar atividades ao ar livre e também que possibilite a prática de jardinagem e 

hortas. Com relação aos pisos externos, devem ser de fácil limpeza, antiderrapantes, 

uniformes e contínuos, além disso, devem conter faixa tátil demarcando a mudança 

de nível quando houver (BRASIL, 2001). 

O estacionamento deve ser preferencialmente interno, na edificação ou no 

terreno, com vagas especiais para cadeirantes e também com dimensões adequadas 

para o estacionamento de uma ambulância, com espaço lateral que possibilite a 

circulação de uma maca ou de uma cadeira de rodas (BRASIL,2001). 

 

1.8.3 Características gerais da edificação 

Além de todas as diretrizes citadas acima, é de suma importância que tanto o 

centro de convivência quanto o centro dia sejam projetados com o objetivo de atuar 

de forma positiva sobre a memória física e afetiva do idoso por meio da inclusão de 

objetos que possam resgatar antigos hábitos e experiências de vida, e trazendo-os 

para o cotidiano atual dos usuários (BRASIL, 2001).  
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Com relação à edificação, é preferível que ela seja térrea a fim de facilitar o 

deslocamento dos idosos. Além disso, faz-se necessário a utilização de revestimentos 

antiderrapantes e de corredores planos sem obstáculos. Quanto ao seu acesso, deve 

ser feito através de rampas ou escadas, seguindo-se as diretrizes da NBR 9050/2015 

(BRASIL, 2001). 

Já o ambiente interno da edificação deve ser dotado de diversos parâmetros 

técnicos a fim de possibilitar a integração social do idoso e, ao mesmo tempo, ser um 

espaço que lhe ofereça acolhimento e conforto, como: de uma iluminação artificial 

direta e natural difusas, apara evitar ofuscamentos e distorções do ambiente, adoção 

de  luzes de vigília e campanhias para emergências, especificação de mobiliários 

leves, que possam ser deslocados com facilidade, pinturas com cores claras,  dentre 

outros diversas diretrizes que possam favorecer o uso pelo idoso o uso, dos serviços 

oferecidos pelo local.  

 

1.9  ARQUITETURA PARA OS NÃO IDOSOS 

 

Apesar de todo estudo sobre centros de convivência e centros dia e de como a 

arquitetura influencia a vida da população idosa, é importante lembrar e garantir o 

bem-estar a todas as outras pessoas que irão frequentar o espaço como, os 

funcionários, os visitantes e os familiares dos idosos.  

É fundamental que a arquitetura do espaço seja pensada para todos a fim de 

proporcionar conforto aos usuários de forma igualitária. Além disso, um ambiente bem 

planejado contribui para um melhor desempenho das atividades. Os funcionários 

poderão trabalhar no local com mais disposição e satisfação e os visitantes ficarão 

prazerosos e motivados a frequentar o centro. Sendo assim, um ambiente em que 

todos estão satisfeitos gerará uma atmosfera positiva, influenciando diretamente na 

saúde mental do idoso (HALLOCK, 2017). 

Além das diretrizes citadas anteriormente, também importante pensar em 

espaços atrativos que possam proporcionar o máximo de comodidade a todas as 

pessoas, desde os funcionários até os idosos, fazendo com que eles se sintam à 

vontade, como jardins, áreas de convivências e áreas de descanso. 

 Por mais que a arquitetura precise ser feita “igualmente” para todos, a forma 

como o indivíduo se relaciona com o ambiente é particular e única. Cada ser humano 
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é capaz de compreender e descrever o espaço de forma própria através de seus 

sentidos, processos cognitivos e bagagem cultural. Com isso, o local ganha, além de 

suas características físicas, como texturas, luz, cor, temperatura e som, uma 

dimensão subjetiva criada pelos próprios usuários a partir da experiência vivenciada 

nele. (HALLOCK, 2017).   
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2 CAPÍTULO - 2  ESTUDO DE CASOS 

Este capítulo irá apresentar referências de edificações voltadas para o idoso, 

como o Alzheimer’s Respite Centre, na Irlanda, e o Centro de Lazer para a Terceira 

Idade em João Pessoa/ PB a fim de compreender seus aspectos espaciais e, com 

isso, identificar os elementos arquitetônicos mais relevantes para a construção do 

projeto direcionado às pessoas idosas.  

 

2.1  ALZHEIMER’S RESPITE CENTRE 

 

O Alzheimer’s Respite Centre (Figura 13), em português chamado de Centro-

Refúgio para Alzheimer, é um centro de descanso para idosos com Alzheimer 

localizado em Dublin na Irlanda desenvolvido pelo escritório de arquitetura Niall 

McLaughlin Archtects. Teve sua obra finalizada em 2009 com o intuito de fornecer 

cuidados flexíveis a curto prazo para as pessoas que sofrem da doença de Alzheimer 

e oferecer um meio de apoio às famílias afetadas (NIAL MCLAUGHLIN, 2012). 

 

 

 

O centro foi desenvolvido dentro de um jardim murado existente, do convento 

adjacente, e teve como principal objetivo eliminar qualquer semelhança que pudesse 

remeter a centros médicos ou instituições de tratamento. Dentro do local há vários 

ambientes que incorporam espaços sociais, jardins e pátios, possibilitando que os 

pacientes possam passear livremente com segurança (Figura 14).  

Figura 13 - Fachada do Alzheimer’s Respite Centre. 

Fonte - Disponível em: <http://www.niallmclaughlin.com/projects/alzheimers-

respite-centre-dublin/>. Acesso em: 07 set. 2019. 

http://www.niallmclaughlin.com/projects/alzheimers-respite-centre-dublin/
http://www.niallmclaughlin.com/projects/alzheimers-respite-centre-dublin/
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Além disso, a disposição desses ambientes fez criar vários caminhos retornam 

para si mesmo, fazendo com que a pessoa sempre retorne para casa e não se sinta 

perdido (NIAL MCLAUGHLIN, 2012). 

 

 

 

 

Para que pudesse se abstrair de qualquer semelhança com hospitais e clínicas 

e fazer do centro um local calmo, sem distrações e que ajudasse na orientação e na 

mobilidade dos usuários, usou-se nos ambientes, materiais como a madeira, com 

diferentes tipos de acabamentos. Além disso, o escritório responsável pelo projeto 

adotou janelas com vidro transparente e lanternins (Figuras 15, 16,17 e 18) para 

facilitar a iluminação natural e para possibilitar que os idosos acompanhem o passar 

do dia e as horas através da posição do sol (MARTINS, 2017). 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Planta baixa do pavimento térreo com rotas de circulação. 

Fonte - Disponível em: <http://www.niallmclaughlin.com/projects/alzheimers-

respite-centre-dublin/>. Acesso em: 07 set. 2019. 

http://www.niallmclaughlin.com/projects/alzheimers-respite-centre-dublin/
http://www.niallmclaughlin.com/projects/alzheimers-respite-centre-dublin/
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Diante de tudo isso, pôde-se perceber que o Alzheimer’s Respite Centre pode 

servir como grande referência projetual devido à utilização de materiais que garantem 

Figura 15 e 16 - Sala de contemplação com vista para o jardim e área 
de estar interna de Alzheimer’s Respite Centre respectivamente. 

Fonte - Disponível em: <http://www.niallmclaughlin.com/projects/alzheimers-
respite-centre-dublin/>. Acesso em: 07 set. 2019. 

Figura 17 e 18 - Uso de lanternins no acesso aos dormitórios e área 
externa com parede em madeira do século XVIII. 

Fonte - Disponível em: <http://www.niallmclaughlin.com/projects/alzheimers-
respite-centre-dublin/>. Acesso em: 07 set. 2019. 

http://www.niallmclaughlin.com/projects/alzheimers-respite-centre-dublin/
http://www.niallmclaughlin.com/projects/alzheimers-respite-centre-dublin/
http://www.niallmclaughlin.com/projects/alzheimers-respite-centre-dublin/
http://www.niallmclaughlin.com/projects/alzheimers-respite-centre-dublin/
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conforto e segurança aos idosos, como a madeira e o vidro. Além disso, a disposição 

dos ambientes é capaz de oferecer aos usuários diversos espaços de contemplação, 

convívio, passeio e socialização com o objetivo de aliviar confusões mentais e todos 

os sintomas que a doença de Alzheimer acarreta no indivíduo.  

 

2.2  CENTRO DE LAZER PARA A TERCEIRA IDADE 

 

O Centro de Lazer para a Terceira Idade localizado em João Pessoa, na 

Paraíba, e foi construído no ano de 2006 pelo arquiteto Márcio Lucena. Se encontra 

em um terreno de formato retangular (Figuras 19 e 20) que não possui vegetação de 

médio e grande porte, porém, na direção oeste, há o vale do rio Timbó, que 

proporciona aos usuários uma vista agradável e o contato com a natureza (MARTINS, 

2007).  

 

  

Delimitação do terreno  

Figura 19 - Planta de Situação  Figura 20 - Planta de implantação   

Fonte - Disponível em: <http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-
de-lazer-para-terceira-idade.html>. Adaptado pelo autor, 2019. 

http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-de-lazer-para-terceira-idade.html
http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-de-lazer-para-terceira-idade.html
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O programa de necessidades desenvolvido para o local se deu com base nas 

necessidades expostas pelo Grupo Espírita Ave Luz (GEAL). O pré-dimensionamento 

dos ambientes foi elaborado através de análises dos projetos de referência, da 

legislação vigente relativa à acessibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção 

– ABNT NBR 9050 e no Estatuto do Idoso. Além disso, teve como influência a 

orientação geográfica e o regime dos ventos (MARTINS, 2007). 

O centro foi dividido em dois pavimentos. No térreo, ele conta com foyer, destinado 

a atividades físicas como dança, yoga e alongamento, salas para oficinas, salas de 

informática, banheiros exclusivamente adaptados para usuários com deficiência, 

administração pedagógica, formada pela sala de professores, secretaria e 

coordenação e um auditório com capacidade para 120 lugares (Figura 21) (MARTINS, 

2007).  

  

Figura 21 - Planta baixa pavimento térreo. 

Fonte - Disponível em: <http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-
de-lazer-para-terceira-idade.html>. Adaptado pelo autor, 2019. 

Foyer 

Salas de oficinas 

Sala de informática 

Banheiros 

p.n.e 
Administração 

Auditório 

http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-de-lazer-para-terceira-idade.html
http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-de-lazer-para-terceira-idade.html
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O andar superior conta com um grande salão que se divide em duas partes: 

uma destinada ao atendimento médico, como dentistas, psicólogos e enfermaria; e a 

outra, para sala de jogos e exposições culturais, além do refeitório (Figura 22) 

(MARTINS, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação ao sistema construtivo da edificação, utilizou-se estruturas metálicas 

que também se fizeram presentes na composição arquitetônica do prédio (Figuras 23 

e 24). Além disso, o principal desafio do local era associar o conforto térmico com a 

visibilidade do vale do rio Timbó; assim, adotaram-se de brises, fixados nas estruturas 

metálicas e sheds (Figuras 25) para garantir a ventilação cruzada em todos os 

ambientes (MARTINS, 2007). 

  

Figura 22 - Planta baixa pavimento superior. 

Fonte - Disponível em: <http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-

de-lazer-para-terceira-idade.html>. Adaptado pelo autor, 2019. 

Salas de atendimento 

médico Sala de jogos e exposições culturais 

Refeitório 

Área de Serviço 

http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-de-lazer-para-terceira-idade.html
http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-de-lazer-para-terceira-idade.html


45 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mediante as informações expostas, o Centro de Lazer para a Terceira Idade 

teve como base o envelhecimento saudável e ativo. Possui uma estrutura capaz de 

atender às necessidades dos usuários por tempo integral, oferecendo serviços 

capazes de manter sua autonomia e independência e, consequentemente, capazes 

de ajudar a combater as limitações que surgem paralelamente à chegada da velhice. 

Figura 23 e 24 - Vistas internas do Centro. 

Fonte - Disponível em: <http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-de-
lazer-para-terceira-idade.html>. Acesso em 07 set, 2019. 

Sheds 

Brises 

Figura 25 - Vista externa do Centro. 

Fonte: Disponível em: <http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-
de-lazer-para-terceira-idade.html>. Adaptado pelo autor, 2019. 

http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-de-lazer-para-terceira-idade.html
http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-de-lazer-para-terceira-idade.html
http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-de-lazer-para-terceira-idade.html
http://kmarquitetos.blogspot.com/2007/08/centro-de-lazer-para-terceira-idade.html
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Além disso, oferece assistência de saúde em diversas especialidades e o 

desenvolvimento do potencial humano do idoso através de atividades ofertadas no 

local, que valorizam suas habilidades pessoais e experiências de vida, também, 

auxilia na questão da inclusão social a partir do incentivo da boa convivência em grupo 

(MARTINS, 2007). 
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3 CAPÍTULO 3 - O PROJETO 

O presente capítulo irá esclarecer questões importantes para a elaboração do 

estudo preliminar arquitetônico, como: a escolha do bairro, as características do 

terreno, os aspectos do entorno, as condicionantes ambientais e legais além de trazer 

o programa de necessidades desenvolvido, o zoneamento, o fluxograma e o memorial 

justificativo. 

3.1 O BAIRRO 

O bairro escolhido para o desenvolvimento do projeto foi o Feitosa, em Maceió-

AL (Figura 26). Com cerca de 2,60 km² ele abrange uma população de 30.663 

habitantes segundo os dados do Censo 2010 (ADEMIR,2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando-se o mapa de Maceió-Al (Figura 27), percebe-se que o Feitosa se 

encontra numa posição central possuindo acesso rápido por diversos bairros, como: 

Jacintinho, Farol, Pitanguinha, Gruta de Lourdes, Barro Duro, São Jorge e Cruz das 

Almas. Desse modo, o Feitosa conta com diversas avenidas que são responsáveis 

por fazer essa interligação entre os bairros, por exemplo, a avenida Josefa de Melo, 

que o liga ao litoral de Cruz das Almas.  

 

 

Figura 26- Delimitação do Bairro Feitosa. 

Fonte - Disponível em: <http://www.bairrosdemaceio.net/bairros/feitosa>. 
Acesso em 21 ago. 2019 Adaptado pelo autor, 2019. 

FEITOSA 

http://www.bairrosdemaceio.net/bairros/feitosa
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Além da sua posição privilegiada, o bairro conta com: o Terminal Rodoviário 

João Paulo II, que possui um grande fluxo de viagens de ônibus, tornando a área 

bastante movimentada, o Shopping Miramar, as Lojas Americanas, escolas públicas 

e particulares, igrejas, edifícios e condomínios residenciais, entre outros.   

 

3.2 O TERRENO 

A escolha do terreno se deu por causa da sua localização estratégica, visto que 

se localiza em uma parte de fácil acesso por diversos bairros ao mesmo tempo. Além 

disso, o terreno conta com uma área total de 16.929,80m² da qual cerca de 10.771,04 

m² foram utilizados para a criação do projeto (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

Jacintinho 

Gruta de Lourdes 

LEGENDA 

 

Figura 27 - Mapa de Maceió-AL. 

Feitosa 

Farol 

Barro duro 
São Jorge 
Cruz das Almas 

Pitanguinha 

Fonte – Disponível em: <https://onibusalagoaslinhas.blogspot.com/2016/>. Acesso 
em 21 ago. 2019. Adaptado pelo autor. 

https://onibusalagoaslinhas.blogspot.com/2016/
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3.2.1 Aspectos do entorno 

De acordo com o diagnóstico realizado, no entorno do terreno pode-se verificar 

áreas residenciais e, principalmente comerciais, Entre os edifícios comerciais destaca-

se, o Shopping Miramar, as Lojas Americanas, além de farmácias, postos de gasolina, 

lojas de conveniência e dos mais diferentes tipos de comércio. Destacam-se ainda 

alguns edifícios religiosos e governamentais, assim como diversos pontos de ônibus 

nas proximidades do terreno, o que facilita o acesso ao local (Figura 29). 

 

 

 

 

  

Terreno 

10.645,75m² 

Figura 28 - Terreno escolhido e sua delimitação para o projeto. 

Fonte - Snazzy Maps. Adaptado pelo autor, 2019. 
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Figura 29 - Mapa de pontos de interesses. 

Fonte - OpenStreetMap. Adaptado pelo autor, 2019. 

Ponto de Ônibus. 

Local de prática religiosa. 

Posto de combustível. 

Lojas Americanas. 

Shopping Miramar. 

Farmácia. 

Edifícios governamentais. 

Loja de conveniência. 

Edifício residencial. 

Ginásio esportivo. 

LEGENDA 

Delimitação terreno. 

Com relação ao acesso, o terreno fica localizado na Avenida Juca Sampaio e, 

por isso, sua principal entrada se dá através desta avenida. Com a inserção da 

Avenida Josefa de Melo e, a Avenida Márcio Canuto, agora, existe uma maior ligação 

com outros bairros o que torna muito mais fácil e rápido o acesso até o local (Figura 

30). 
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3.2.2 Condicionantes ambientais 

Para melhor entender as condicionantes ambientais, foram realizados estudos 

sobre a incidência solar e a direção dos ventos predominantes. Dessa forma, foi 

possível identificar a melhor posição para a edificação, visando sempre o conforto dos 

usuários.  

De acordo com a Figura 31 pode-se observar a posição privilegiada do terreno 

no quesito ventilação, pois um de seus maiores lados, localizado na direção leste, 

recebe grande incidência de ventos durante o ano. Além desse, os ventos sudeste e 

nordeste também têm grande predominância no local. 

 Com relação à orientação solar, as fachadas leste e oeste recebem a maior 

insolação durante o dia. Apesar de serem os lados de maior dimensão, a utilização de 

LEGENDA 

Fonte - Snazzy Maps. Adaptado pelo autor, 2019. 

Delimitação do terreno do projeto 

Avenida Juca Sampaio. 

Avenida Márcio Canuto. 

Avenida Josefa de Melo. 

Figura 30 - Mapa de acesso. 
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brises verticais moveis na edificação foi pensado a fim de diminuir a insolação e 

garantir que o local possua um conforto térmico adequado para todos que irão usufruir 

do ambiente (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Condicionantes legais 

Para que se possa realizar um projeto dentro da legislação vigente, é 

necessário que se consulte as normas que regem a cidade, como o Plano Diretor de 

Maceió-AL e seu Código de Urbanismo e Edificações. De acordo com o Plano Diretor, 

o terreno do projeto se encontra na Zona Residencial tipo 2 (ZR-2) (Figura 32) e 

segundo o Código de Edificações, essa área da cidade é destinada à ocupação 

predominante do uso residencial, com as seguintes diretrizes:  

 
I – Incentivo à verticalização alta de edificações populares; 
II - Possibilidade de implantação de atividades comerciais, de serviços e 
industriais de todos os grupos previstos nesta Lei, sem prejuízo da avaliação 
dos impactos ambientais e urbanos; 
III – Estímulo à promoção de habitação de interesse social. (Código de 
edificações de Maceió, 2006, p. 22) 

  
 

 

Fonte - Snazzy Maps. Adaptado pelo autor, 2019. 

Poente 

Ventos SE 

Figura 31 - Orientação solar e dos ventos. 

Nascente 

Ventos NE 
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O terreno se enquadra no tipo de uso Comercial, Serviços e Industrial dos 

Grupos I, II e III, tendo taxa de ocupação máxima de 70%, com altura de até dois 

pavimentos para a edificação. Além disso, deve possuir recuo mínimo frontal de 5 m 

e lateral e fundos de 1,5 m. O coeficiente de aproveitamento do terreno é de 3,5 ou 

seja, pode-se construir até 3,5 vezes mais que a área do terreno. Com relação ao 

número de vagas para estacionamento, o código especifica que possua uma vaga a 

cada 100m² de área construída (Figura 33). 

 

  

Figura 32 - Recorte do Mapa de Zoneamento. 

LEGENDA  

Localização do 

Terreno  

Fonte - Plano Diretor de Maceió-AL. Adaptado pelo autor, 2019. 
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3.3 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

O programa de necessidades foi desenvolvido a partir do entendimento sobre 

a acessibilidade e as necessidades que o público alvo deste trabalho carece no 

sentindo de lazer, cuidado, tratamento, bem-estar e integração social. Desse modo, o 

objetivo principal do projeto foi desenvolver um local que pudesse atender todos esses 

aspectos em um único espaço. 

Seguindo as recomendações da NBR 9050/2015 da ABNT e tendo com base 

os serviços oferecidos nas referências projetuais apresentadas neste trabalho, 

juntamente com as leis que regem os direitos dos idosos, o programa foi criado 

apresentando uma setorização dos ambientes que são: setor de serviços, setor 

administrativo, setor de atendimento médico, setor de atividades/lazer (Quadro 1). 

 

  

Figura 33 - Parâmetros urbanísticos do Terreno.  

Fonte - Código de Edificações de Maceió-AL. Adaptado pelo autor, 2019.  
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SETOR SERVIÇO QUANTIDADE ÁREAS 

GUARITA 2 6,79 m² / 3,26 m² 

WC GUARITA 1 1,93 m² 

ESTACIONMENTO 2 
1.345,21 m² / 336,22 

m² 

COZINHA 2 41,71 m² / 23,98 m² 

DEPOSITO DE ALIMENTOS 3 3,91 m² 

CÂMARA FRIGORÍFERA 3 3,91 m² 

DEPOSITO DE LIXO 1 2,20 m² 

LAVANDERIA 1 14,15 m² 

SALA DE DESCANSO FUNCIONÁRIOS 1 27,56 m² 

VEST. FEM. FUNCIONÁRIOS 1 11,83 m² 

VEST. MASC. FUNCINÁRIOS 1 11,11 m² 

REFEITÓRIO 1 192,27 m² 

ALMOXARIFADO 1 6,50 m² 

DEPOSITO 1 10,61 m² 

WCB FEMININO 3 28,07 m² 

WCB MASCULINO 3 28,05 m² 

WC FEMININO 2 4,60 m² 

WC MASCULINO 2 4,60 m² 

MINIBIBLIOTECA 1 241,04 m² 

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 1 188,25 m² 

ANEXO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 1 123,35 m² 

SETOR ADMINISTRATIVO QUANTIDADE ÁREA 

RECEPÇÃO 1 12,95 m² 

SECRETARIA 1 12,00m² 

CONTABILIDADE 1 6,78 m² 

WC FEM. ACESSÍVEL ADM 1 3,31 m² 

WC MASC. ACESSÍVEL ADM 1 3,31 m² 

SALA DE REUNIÃO 1 19,00 m² 

GERÊNCIA 1 9,79 m² 

MARKETING 1 5,90 m² 

SETOR MÉDICO QUANTIDADE ÁREA 

SALA DE GERIATRIA/ GERIONTOLOGIA 1 18,24 m² 

SALA DE TERAPIA EM GRUPO 1 28,05 m² 

ENFERMARIA E FARMÁCIA 1 41,10 m² 

FISIOTERAPIA 1 37,61 m² 

FONAUDIÓLOGO  1 12,68 m² 

NUTRICIONISTA  1 9,35 m² 

PSICOLOGIA  1 13,96 m² 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 9,00 m² 

SETOR ATIVIDADES/ LAZER QUANTIDADE ÁREA 

SALA DE INFORMÁTICA 1 50,88 m² 

ATELIÊ 1 57,31 m² 

SALA MULTIUSO DE GINÁSTICA 1 56,58m² 

Quadro 1 – Programa de necessidades.  
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ESPAÇO ECUMÊNICO 1 42,71 m² 

SALA EDUCACIONAL 1 32,23 m² 

AUDITÓRIO 1 108,16 m² 

CAMARIM 1 15,31 m² 

SALA DE WORKSHOP DE COZINHA  1 63,81 m² 

SALA DE TV 1 28,73 m² 

SALA DE MÚSICA 1 30,76 m² 

TERRAÇO JARDIM 1 254,67m² 

REDÁRIO 1 24,11 m² 

ESPAÇO DE DANÇA AO AR LIVRE 1 50,27 m² 

PISCINA COBERTA 1 206,84 m² 

HORTA 1 42,98 m² 

CICLOFAIXA 1 * 

 

 

3.4 ZONEAMENTO 

O zoneamento do projeto (Figura 34) foi realizado com base no programa de 

necessidades, ou seja, foi dividido em setores para poder facilitar o acesso do idoso 

e também foi feito o estudo de ventilação e orientação solar. Foi pensado na 

localização de cada setor a fim de que pudesse garantir o maior conforto térmico, 

acústico e ambiental para os idosos e todos aqueles que irão frequentar o centro. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019.  

Figura 34 – Zoneamento pav. térreo e pav. superior respectivamente.  

Fonte – Elaborada pela autora, 2019.  

LEGENDA  

Setor de serviços.  

Setor de atividades/lazer  

Setor administrativo.  

Setor médico.  

Circulação.  
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3.5 Fluxograma 

O fluxograma desenvolvido (Figura 35 e 36), serve para mostrar o fluxo entre 

os blocos existentes e também de cada setor e ambiente.  

  

Fonte – Elaborado pela autora, 2019.  

Figura 35 – Fluxograma pav. térreo.  
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3.6 MEMORIAL JUSTIFICATIVO 

A proposta desse projeto arquitetônico consiste na criação de um centro 

terapêutico e de convívio para idosos com especialidade em idosos com a doença de 

Alzheimer, tendo como objetivo o convívio social e o tratamento não farmacológico 

dessas pessoas através de atividades e terapias estimulatórias de memória e de 

condicionamento físico, a fim de garantir a completa integração e socialização dos 

usuários perante a sociedade. 

O conceito utilizado para a realização do projeto foi a palavra Memória, 

buscando-se o seu significado em alguns autores e de como as lembranças do 

passado agem na vida do ser humano, tendo como base a história de vida de uma 

idosa com a doença de Alzheimer que serviu de inspiração para a construção do 

partido arquitetônico. 

 A memória nada mais é que uma recordação que o indivíduo tem de algo ou 

de uma situação que já tenha ocorrido em um determinado tempo.  

Fonte – Elaborado pela autora, 2019.  

Figura 36 – Fluxograma pav. superior.  
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A memória como função social é descrita como vínculo com outra época, com 
a consciência de ter vivenciado tantos desafios e conquistas que traz para o 
idoso a alegria, a satisfação e a oportunidade de mostrar sua competência 
(SOARES, 2007, p.51).  

 

Para a sociedade, influências de histórias contadas pelos velhos e lendas 

antigas é de suma importância para que se tenha a sensação de continuidade e 

familiaridade com costumes, roupas, casas, modos, entre outros. Diante disso, a 

importância do idoso no grupo social vem das suas experiências e lembranças do 

passado que são contadas oralmente e passadas de geração a geração (RECH; 

BORTOLETTO,2016). 

Entretanto, Giddens (1997, apud. AMARAL; FERRARE, 2008), baseando-se 

em estudos psicanalíticos, afirma que o passado funciona como inércia emocional do 

indivíduo quando não há a presença da tradição que justifique a conduta diária das 

pessoas. Estas, desprovidas de laços identitários, tendem a desestruturar-se 

psicologicamente ou a praticar uma rotina com ações repetitivas sem entender o 

porquê (AMARAL; FERRARE, 2008). 

O idoso com a doença de Alzheimer, caracteriza-se pela perda de memória 

recente. Porém, percebe-se que, na maioria das vezes, todos os acontecimentos 

marcantes do passado como lugares, pessoas, costumes, histórias de vida desde a 

infância até a vida adulta se mantêm na memória do idoso, com pequenas alterações. 

Tal fato pôde ser comprovado com as experiências da própria autora, através da 

vivência diária com uma pessoa com a doença de Alzheimer, que consegue lembrar 

de vários fatos de seu passado mesmo depois de quase 10 anos com a doença.  

Tendo em vista valorizar a importância da memória e todos os fatos vividos 

durante determinada época dos idosos, a utilização do conceito Memórias terá como 

intuito o resgate de recordações físicas e afetivas vivenciadas pelos usuários através 

do partido arquitetônico e do uso de materiais, como revestimentos e objetos, com 

base no Movimento Regionalista que se caracterizou pela valorização do homem 

nordestino e da sua cultura (SILVA,1991) juntamente com o Modernismo que deu 

início no estado de Alagoas logo após esse movimento.  

A ênfase no Nordeste se dará também como forma de representar a história de 

vida da idosa Suzana Pereira de 83 anos que convive com a doença de Alzheimer há 
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quase 10 anos. O intuito é que dessa história, outras tantas possam ser contadas de 

pessoas que conviveram na mesma época e que poderão ter esses momentos 

regatados através do centro. 

 Do movimento regionalista, foram utilizadas as principais características do 

sertão nordestino, servindo de inspiração para o desenvolvimento arquitetônico deste 

projeto com o emprego de materiais tanto decorativos quanto construtivos como o 

barro (Figura 37), a madeira, a palha e a telha colonial (Figura 38), bem como o 

cimento queimado (Figura 39), ,o revestimento de tijolo aparente (Figura 40), e de 

imagens de xilogravuras (Figura 41). Como o conceito também terá base no 

Modernismo, foi utilizado o vidro como forma de trazer mais transparência e leveza, 

os brises verticais, o concreto aparente, a platibanda, os beirais e painéis vazados que 

possam remeter aos cobogós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 37 – Inspiração utilização do barro na 
edificação. 

Figura 38 – Inspiração utilização da madeira na 
edificação, telha colonial e da palha como decoração. 

Fonte – Disponível em:< 
https://br.pinterest.com/pin/53142482477524
5933/?nic=1a >. Acesso em: 20 out. 2019. 

  

Fonte – Disponível em:< 
https://br.pinterest.com/pin/7710303986887
74843/?nic=1a>. Acesso em: 20 out. 2019. 

  

https://br.pinterest.com/pin/531424824775245933/?nic=1a
https://br.pinterest.com/pin/531424824775245933/?nic=1a
https://br.pinterest.com/pin/771030398688774843/?nic=1a
https://br.pinterest.com/pin/771030398688774843/?nic=1a
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Figura 39 – Inspiração utilização do cimento no 
piso. 

Figura 40– Inspiração utilização revestimento de 
tijolo aparente. 

Fonte – Disponível em:< 
https://br.pinterest.com/pin/70798000389723

3806/>. Acesso em: 20 out. 2019 
  

Figura 41 – Inspiração imagem de xilogravura. 

Fonte – Disponível em:&lt; 
https://br.pinterest.com/pin/83569927 

4573911168/?nic=1a&gt;. Acesso em: 20 
out.2019. 

Fonte – Disponível em:&lt; 
https://br.pinterest.com/pin/82493285 

6721029221/?nic=1a&gt;. Acesso em: 20 
out.2019. 

https://br.pinterest.com/pin/707980003897233806/
https://br.pinterest.com/pin/707980003897233806/
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A representação do nordeste se deu também como forma de contar a trajetória 

de vida da idosa citada, a qual viveu em três estados nordestinos durante sua vida, 

Pernambuco, Sergipe e Alagoas, onde mora atualmente. 

Pernambuco, mais precisamente a cidade de Caruaru, pode ser representado 

através do paisagismo, do uso da madeira, da telha colonial e de todos os 

revestimentos utilizados para compor o centro a fim de que pudessem resgatar a 

memória do local em que Dona Suzana nasceu e cresceu (Figura 42).  

 

 

 

A representação do estado de Sergipe ficou por conta do lago artificial que corta 

a edificação como forma de remeter ao rio São Francisco (Figura 43) que separa o 

estado de Alagoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Sítio Capim em Caruaru/PE, local de nascimento e morada de Suzana Pereira. 

Fonte – Arquivo pessoal, 2019. 
 

Figura 43 – Rio São Francisco: divisa natural dos estados Sergipe e Alagoas. 

Fonte – Disponível em:< 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_São_Francisco>. Acesso em: 

20 out. 2019 
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
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Por fim, Alagoas pôde ser representado através do formato da edificação. O 

centro foi projetado em forma de “L” (Figura 44) e locado no terreno em uma angulação 

que lembra o desenho do mapa do estado (Figura 45).  

 

 

 

 

 

O uso da cor também teve bastante influência no projeto, visto que ela é capaz 

de influenciar no comportamento e na vida do indivíduo dependendo da sua tonalidade 

e da aplicação. Com isso, para cada setor, foi utilizada uma coloração diferente de 

acordo com a sensação que ela pode causar no usuário.  

 

3.7 MEMORIAL DESCRITIVO 

O estudo preliminar proposto consiste na construção de um centro terapêutico 

e de convívio para idosos com ênfase no tratamento não farmacológico da doença de 

Alzheimer. O local será aberto para todo o público idoso com idade equivalente de 60 

até 100 anos, com uma estrutura capaz de atender 140 idosos por dia, sendo, 70 

idosos com a doença de Alzheimer. 

Em diante, será apresentado a implantação e toda descrição da edificação e 

dos serviços oferecidos nela que foram definidos pelo o programa de necessidades 

através de plantas baixas e perspectivas. 

 

 

Figura 45 – Mapa do estado de Alagoas. Figura 44 – Estudo da forma da edificação. 

Fonte – Disponível em:< 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Brazil_Alagoas_lo

cation_map.svg >. Acesso em: 20 out. 2019 
  

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Brazil_Alagoas_location_map.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Brazil_Alagoas_location_map.svg


64 
 

3.7.1 Implantação 

  O centro possui aproximadamente 5.600m² de área construída e foi dividida 

entre 2 estacionamentos, um específico para funcionários e serviços e outro para 

visitantes e usuários que estão representados pela cor laranja, a edificação central 

representada pela cor rosa, o lago artificial representado pela cor azul, toda área de 

atividades externas representada na cor amarela como a piscina coberta, a horta, o 

redário e espaço para dança ao ar livre e a ciclofaixa em vermelho (Figura 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o único acesso do centro se dar pela Avenida Juca Sampaio, foi feito 

duas guaritas para separar as entradas dos usuários e/ou visitantes com a entrada 

dos funcionários bem como de serviços. Na guarita de acesso aos usuários foi criado 

uma marquise com a intenção de proteger e abrigar as pessoas que forem a pé contra 

o sol e a chuva, além disso, foi utilizado materiais como o concreto aparente e 

revestimentos que imitam madeira na guarita a fim de garantir a rusticidade e o uso 

de materiais na época citada desde a entrada  (Figura 47).  

Figura 46 – Planta de implantação. 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
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Os estacionamentos foram projetados cumprindo-se os parâmetros da NBR 

9050/2015 respeitando o percentual de vagas acessíveis com área de transferência e 

de circulação e vagas voltadas a pessoas idosas. Como o estacionamento está 

voltado para o lado oeste, a utilização das árvores teve o intuito de servir como 

proteção e sombra para os veículos além de deixar o local mais agradável (Figura 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Entrada visitantes e usuários. 

Figura 48 – Estacionamento. 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
  

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
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Para separar a área de transferência entre pedestres e veículos, foi criado um 

canteiro central onde os pedestres possam se locomover até a edificação com 

segurança (Figura 49).  

 

 

Pensando-se nos idosos e nas pessoas que apenas irão deixar os usuários no 

centro, foi criado uma rotatória para possibilitar a locomoção do idoso evitando que 

ele precise percorrer maiores distancias para chegar a entrada no edifício, além disso 

o tamanho da marquise criada na fachada do centro é suficiente para protegê-lo do 

sol e da chuva desde o momento de descida do automóvel  (Figura 50 e 51).  

Figura 49 – Canteiro central para pedestres. 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
  

Figura 50 – Rotatória e marquise. 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
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Como dito anteriormente, o projeto teve como objetivo o resgate da memória física e 

afetiva tendo como base o Movimento Regionalista juntamente com o modernismo 

através da utilização de materiais regionais e da época citada. Com isso, foi utilizado 

o revestimento de tijolinho aparente em toda edificação bem como a telha colonial de 

duas águas e com inclinação de 30% e a madeira. Para criar diferentes níveis na 

edificação e como forma de proteger dos raios solares, foi colocado um beiral com 

80cm de profundidade. Além disso, optou-se em criar uma platibanda com um 1m de 

altura para que a coberta não ficasse totalmente aparente (Figura 52). 

 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
  

Figura 51 – Rotatória e marquise. 
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O lago artificial cruzando a edificação como forma de representar o rio São 

Francisco e o estado de Sergipe, criou no local um visual relaxante e um espaço de 

convívio e descanso agradável com a inserção de um redário a sua beira além de toda 

vegetação ao redor trazendo sombra e conforto térmico (Figura 53).  

 

 

 

Figura 52 - Edificação. 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
  

Figura 53 – Lago artificial e redário. 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
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Como forma de trazer maior leveza a edificação, os guardas-corpos e todas as 

janelas foram de vidro garantindo uma permeabilidade visual entre o ambiente externo 

e interno além de facilitar a entrada de luz natural ao ambiente. Contudo, o vidro 

possibilita a entrada dos raios solares podendo prejudicar o conforto térmico dos 

usuários, mediante a isso, foram colocados brises verticais móveis nas janelas da 

fachada oeste a fim de regular a entrada dos raios solares e favorecer o conforto 

térmico de todos. Além disso, para trazer maior interatividade na fachada, um painel 

vazado em forma de L foi colocado, servindo de proteção tanto para janela quanto 

como coberta para parte da área externa do primeiro andar e também como apoio 

para a logo marca do local, no qual o nome Reviver, faz jus a todo significado que o 

projeto quer oferecer (Figura 54). 

 

 

 

No interior da edificação, o padrão de materiais utilizado no exterior foi mesmo, 

desta vez, com a inserção do cimento queimado no piso, o concreto aparente nas 

paredes, a madeira nos mobiliários e também imagens de xilogravuras que pudessem 

remeter ainda mais a cultura nordestina e deixar o ambiente mais descontraído e 

alegre. Além disso, os mobiliários presentes como as cadeiras de palha são capazes 

resgatar a memória física da época mais antiga sem deixar de ser algo moderno. Não 

Figura 54 – Fachada edificação. 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
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obstante, como forma de trazer o conforto das casas antigas que possuíam tetos de 

madeira, optou-se em utilizar revestimento vinílico no forro (Figura 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não apenas esses materiais citados puderam remeter a cultura nordestina e ao 

sertão, como também, o uso do barro e tocos de madeiras que formam a conhecida 

parede de pau a pique, bastante comum nas casas da região do sertão. A exemplo 

do local que pode-se utilizar disso, foi a praça de alimentação, juntamente com mesas, 

cadeiras e bancos de madeira e luminárias de palha, além da continuidade do uso de 

imagens de xilogravuras tornando o ambiente divertido, agradável e aconchegante 

(Figura 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
  

Figura 55 – Interior térreo da edificação - Recepção. 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
  

Figura 56 – Praça de alimentação. 
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Tanto a praça de alimentação e quanto a minibiblioteca, puderam contar com 

espaços externos que foram denominados de anexo praça de alimentação (Figura 57) 

e terraço jardim (Figura 58) respectivamente. Esses espaços foram criados com a 

intenção de se ter mais uma opção de ambiente aberto para os usuários que estiverem 

no primeiro andar.  

 

 

 

 

 

 

Figura 57 – Anexo praça de alimentação. 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
  

Figura 58 – Terraço Jardim. 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
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Os demais ambientes internos como os setores de atendimento médico e o de 

atividades tiveram o mesmo padrão de revestimentos, materiais e xilogravuras que 

pudessem remeter ao espaço. Além disso, optou-se pelo uso das cores para designar 

cada área, como por exemplo, o azul, para o setor médico, visto que é uma cor que 

dar a sensação de calmaria e o amarelo para o setor de atividades, simbolizando um 

ambiente de energia e alegria. 

Os blocos de atividades externas foram divididos entre o espaço de dança ao 

ar livre, a piscina coberta, a horta bem como toda área verde com mobiliários e 

vegetações que tornam o local uma área de contemplação, descanso e descontração 

para todos que frequentarão o centro e a ciclofaixa. O espaço para dança ao ar livre 

(Figura 59) se encontra no lado oeste e é um espaço onde possa ser desenvolvido 

aulas de dança, alongamento e entre outros exercícios ao ar livre com vista para o 

lago artificial e toda edificação.   

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
  

Figura 58 – Espaço para dança ao ar livre. 
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Como visto anteriormente, os idosos tendem a perder massa corporal e a sentir 

mais frio, pensando-se por esse lado, a área da piscina foi toda coberta. Porém para 

facilitar a entrada da luz do sol e do vento de forma amenizada, além das janelas, 

optou-se em colocar um domo na cobertura cobrindo-se com uma claraboia para 

também proteger o ambiente interno da chuva (Figura 60). 

 

 

 

 

A horta (Figura 61), localizada aos fundos da edificação também foi projetada 

coberta a fim de garantir a atividade de colheita em qualquer hora do dia. Dando 

continuidade ao uso do revestimento imitando madeira e o telhado com telha colonial, 

pode-se criar um local agradável com o entorno e de acordo com as referências 

citadas ao longo do texto. 

 

 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
  

Figura 60 – Piscina coberta. 
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A ciclofaixa foi disposta a fim de criar mais um espaço de atividade para os 

usuários. Localizada também ao fundo da edificação em um formato mais orgânico, 

possibilita o passeio dos idosos de bicicleta para descontração e contemplação de 

todo espaço construído e de toda área verde localizada ao redor (Figura 62).   

  

Figura 61 – Horta. 

Figura 61 – Ciclofaixa. 

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
  

Fonte – Elaborada pela autora, 2019. 
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3.7.2 Parâmetros gerais utilizados 

Para que todo o centro pudesse atender as necessidades espaciais tanto dos 

usuários quanto de qualquer pessoa que irá frequentar o local, foi preciso seguir todos 

os parâmetros que a NBR 9050/2015 estabelece. Começando pelas áreas externas, 

desde a entrada de pedestre na guarita até o acesso a edificação e para todos os 

ambientes internos e para os blocos de atividades externos, foi implantado o piso tátil 

direcional e de alerta para facilitar a mobilidade de pessoas com certo tipo de 

deficiência. Além disso, para todo piso externo foi utilizado o piso intertravado para 

tornar o tráfego de pessoas mais seguro e agradável.   

Toda a edificação e os blocos externos foram projetados de forma que não 

houvesse mudanças de nível a fim de facilitar a circulação dos usuários, porém foi 

feito um desnível nos banheiros de 2cm e como a norma estabelece que, desníveis 

entre 5mm e 2cm devem possuir inclinação de 50%, foi feita uma inclinação de 2,08% 

na soleira das entradas dos banheiros, tornando o espaço o mais acessível possível. 

Dando continuidade a parte de desníveis, a piscina foi projetada com duas 

profundidades diferentes, a maior área com profundidade de 1,2m e a menor área 

com profundidade de 80cm, facilitando o uso de cadeirantes para práticas de 

hidroginásticas, além disso foi colocado uma rampa com inclinação de 8,33% 

respeitando todos os parâmetros da NBR 9050/2015. Outro local que necessitou de 

rampa, foi o auditório, pois o palco se encontra em um desnível de 50cm, sendo 

colocado também, uma rampa com 8,33% de inclinação. 

Os acessos para o primeiro andar foram feitos através de elevador e rampa 

respeitando as medidas necessárias para que todos possam utilizar sem obstáculos. 

Optou-se pelo elevador hidráulico pelo fato de não precisar vencer grandes vãos e a 

rampa, foi projetada com inclinação de 8,33% e com largura de 1,2m. 

Os corredores de circulação interna tiveram larguras ainda maior do que a 

recomendada pela NBR 9050/2015 de forma a permitir a passagem livre de 

obstáculos para todas as pessoas. Além disso, possibilita a manobra de 360º de um 

cadeirante, equivalente a 1,50m entre os mobiliários presentes no ambiente. 

Quanto as esquadrias como portas e janelas colocadas em todo o centro, a 

norma define como vão livre para porta seja no mínimo 80cm de largura, porém optou-

se por 90cm para facilitar a passagem. As janelas baixas tiveram um peitoril de 40cm 
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para possibilitar uma permeabilidade melhor entre o ambiente externo e interno da 

edificação além de permitir maior entrada de luz natural e ventilação.  As janelas altas 

tiveram um peitoril de 1,60m respeitando a privacidade por exemplo nos banheiros e 

prezando a ventilação.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tais conhecimentos obtidos através de todo referencial teórico e 

também das referências projetuais utilizadas para a realização do projeto, foi possível 

perceber as principais carências que o público alvo tem para se ter uma boa qualidade 

de vida. Além disso, verificou-se o quanto que os fatores ambientais como iluminação, 

cor, ruído e entre outros influenciam diretamente no bem estar dos idosos normais e 

com a doença de Alzheimer. 

Compreendeu-se também a importância de se projetar ambientes que estejam 

de acordo com a norma de acessibilidade a NBR 9050/ 2015 e seguindo todas as 

diretrizes ergonômicas necessárias para que o local se torne acessível para todas as 

pessoas e principalmente para aqueles que necessitam de alguma ajuda para se 

mover.  

Apesar do estado de Alagoas oferecer alguns serviços pelo SUS voltados para 

a saúde do idoso e medicamentos para o tratamento da doença de Alzheimer, na 

cidade de Maceió, pode-se verificar que não existe esse tipo de edificação com todas 

as atividades propostas nesse trabalho. Sendo assim, um projeto com bastante 

relevância e que traria grandes benefícios para a população idosa tanto considerada 

normal, quanto para aqueles com a doença de Alzheimer.  

Perante a isso, o centro terapêutico e de convivência foi proposto a fim de tornar 

a qualidade de vida dessas pessoas cada vez melhor através de um ambiente 

aconchegante e de atividades físicas e cognitivas que auxiliem no dia a dia dos idosos 

e que ajudem no tratamento da doença de Alzheimer sem o uso de medicamentos.  

Como sugestão para projeto futuro, o desenvolvimento do anteprojeto é uma 

ótima proposta a fim de que tenha mais detalhes de grande parte dos elementos 

construtivos contidos no projeto nessa etapa. 
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APÊNDICE 2: 
1 
 

                                            
1 Os QRS CODES podem ser visualizados através do aplicativo QR Scanner ou qualquer outro 

aplicativo de visualização e scanner de QRS CODES. Basta acessar o aplicativo e apontar a câmera 
para o desenho indicado para visualizar o conteúdo. 
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