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O que é

É o estudo do processo de envelhecimento humano e 

dos fenômenos decorrentes da velhice

Gerontologia?
É o estudo do processo de envelhecimento humano e 

dos fenômenos decorrentes da velhice



Por que a gerontologia

A Gerontologia estuda o processo de envelhecimento sob a ótica 

da abordagem multi e interdisciplinar e busca de alternativas 

adequadas de intervenção junto aos idosos, tendo como 

perspectiva final à melhoria da qualidade de vida e a manutenção 

da capacidade funcional da população acima de 60 anos.
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Por que a gerontologia

Além disso, as projeções de crescimento populacional 

indicam que a idade média da população brasileira está 

aumentando e, naturalmente haverá um aumento 

significativo na população idosa.
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10% da população brasileira10% da população brasileira
tem 60 anos ou mais

Fonte: IBGE



Qual é a participação do idoso na

cidade de São Paulo?

Lapa

População acima de 60 anos: 12.519

Jardins

População acima de 60 anos: 17.281

O último Censo revelou que a cidade conta com pouco mais de um milhão de 

idosos. Segundo dados da Prefeitura Municipal 

regiões administrativas -, pode-se destacar:

Terminal de ônibus Lapa Hotel Unique

acima de 60 anos: 17.281

Consolação

População acima de 60 anos: 10.600

O último Censo revelou que a cidade conta com pouco mais de um milhão de 

idosos. Segundo dados da Prefeitura Municipal - e de acordo com as sub-

se destacar:

Fonte: IBGE

Avenida Consolação



Em 2050, haverá mais pessoas acima dos 80 anos Em 2050, haverá mais pessoas acima dos 80 anos 
do que entre 20 e 24 anos

Fonte: IBGE



Quais são os campos de

atuação da gerontologia?

Terapia ocupacional

Enfermagem

Psicologia

Fisioterapia

Fono-audiologia

Os estudos e aplicações sobre o tema são abrangentes, atuando em 

diversas disciplinas, como:

atuação da gerontologia?

Arquitetura

Serviço social

Geriatria

Fisioterapia

audiologia

Os estudos e aplicações sobre o tema são abrangentes, atuando em 



Nesse contexto, como a

Tecnisa atua? 
Como uma empresa que conta em seu histórico com iniciativas que carregam 

em si diferenciais para o atendimento ao seu público e “antenada” com a 

demanda que surge relacionada à aquisição de imóveis por pessoas em 

processo de envelhecimento preocupadas não somente com seu conforto, mas 

também com sua segurança, a Tecnisa abre seus olhos para esse novo mercado 

e busca a implantação de um projeto que denomina de “Projetando com 

consciência gerontológica”.
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Nesse contexto, como a

Tecnisa atua? 
O projeto passou por quatro fases que foram desde o desenho do 

escopo geral até a recomendação de inserção de soluções 

técnicas para os imóveis da Tecnisa, como:
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Projeto Tecnisa de Consciência Gerontológica

Salão de Jogos
As áreas comuns, de convívio social, são importantes na 

integração dos idosos, mantendo o corpo e a mente saudáveis. 

Por isso, é fundamental que esses ambientes proporcionem 

conforto e segurança, seja através da iluminação, indicação de 

obstáculos e disposição dos móveis.

Tirado de “Queda em Idosos” – Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (2001)

“No Brasil, 30% dos idosos caem ao menos uma vez ao ano”
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Piscina
Um dos principais objetivos do projeto é ampliar a acessibilidade 

do idoso à estrutura dos empreendimentos, proporcionando 

maior integração e qualidade de vida, como em ambientes como 

pista de caminhada e piscina.

Trecho de “Qualidade de vida na terceira idade” de Roberta Dalla Vecchia

“39% dos idosos entendem como qualidade de vida manter a boa saúde”

Projeto Tecnisa de Consciência Gerontológica

Um dos principais objetivos do projeto é ampliar a acessibilidade 

do idoso à estrutura dos empreendimentos, proporcionando 

maior integração e qualidade de vida, como em ambientes como 

Vecchia, Tania Ruiz, Silvia Bocchi e José Eduardo Corrente (2005)

“39% dos idosos entendem como qualidade de vida manter a boa saúde”



Piscina



Projeto Tecnisa de Consciência Gerontológica

Banheiro
Este ambiente exige uma atenção especial dentro do projeto, 

ser um local de utilização freqüente e que pode exigir apoios, 

pisos anti-derrapantes para questões simples do dia

tomar banho.

Andrea Freitas, fisioterapeuta da Clinicar (2004)

“O banheiro é considerado o cômodo mais perigoso do domicílio”
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Este ambiente exige uma atenção especial dentro do projeto, por 

ser um local de utilização freqüente e que pode exigir apoios, 

para questões simples do dia-a-dia, como 

“O banheiro é considerado o cômodo mais perigoso do domicílio”



*Os itens indicados só estão disponíveis através do Personal Tecnisa

Banheiro*

*Os itens indicados só estão disponíveis através do Personal Tecnisa



Projeto Tecnisa de Consciência Gerontológica

Portas e entradas
Outra área importante envolve portas e entradas. Por serem 

locais de passagem, é necessário que sejam projetados para 

melhorar a acessibilidade, além de indicações de obstáculos e 

apoios.

Tirado de “Queda em Idosos” – Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (2001)

“Mais de 70% das quedas de idosos acontecem dentro de domicílio”
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Projeto de Consciência Gerontológica

Considerações
O estudo de Consciência Gerontológica foi mais uma iniciativa da Tecnisa para a criação de 

ambientes inteligentes que proporcionem conforto, qualidade de vida e inclusão social para todas 

as pessoas.

Neste primeiro momento o projeto foi orientado para o lançamento de um empreendimento na Rua 

Araribá, em São Paulo (4 dormitórios de 165 e 250 m²), previsto para o segundo semestre de 2009.

A proposta é que todos os imóveis posteriores a este tenham o mesmo conceito de consciência 

gerontológica.
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Araribá, em São Paulo (4 dormitórios de 165 e 250 m²), previsto para o segundo semestre de 2009.

A proposta é que todos os imóveis posteriores a este tenham o mesmo conceito de consciência 
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Conheça mais sobre o projeto em:

www.tecnisa.com.br/gerontologia
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www.tecnisa.com.br/gerontologia


