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Introdução: Sabemos que a permanência do idoso em seu lar ou em ambiente
familiar deve ser preservada e estimulada. No entanto, o envelhecimento, já
caracterizado como uma realidade crescente em nosso país, tem levado muitas
famílias a buscar a internação do idoso em instituições de longa permanência (ILPI),
como opção de moradia. Uma ILPI deve oferecer suporte clínico e geral ao idoso,
proporcionando conforto, segurança e interação social. Para isso, é necessário que
sua solução arquitetônica seja capaz de possibilitar as condições físicas e mentais
fundamentais aos usuários, promovendo ambientes acolhedores, humanos, inclusivos
e resolutivos. Conforme o exposto pergunta-se: Como elaborar um anteprojeto
arquitetônico de revitalização de uma edificação industrial, transformando-a em
uma instituição de longa permanência que estimule um processo de envelhecimento
ativo e saudável à terceira idade no município de Piratuba (SC)? Objetivo: Esta
dissertação objetiva elucidar fundamentos técnicos e teóricos para a futura
elaboração de um anteprojeto de preservação patrimonial histórica de um conjunto
de edificações industriais, datadas de 1920, no município de Piratuba, Santa
Catarina. A revitalização contemplará a implantação de uma Instituição de Longa
Permanência destinada ao público idoso. Método: A pesquisa assume caráter
exploratório de abordagem qualitativa, buscando explicitar as particularidades do
problema proposto através de levantamento bibliográfico, coleta e análise de
informações. A fundamentação teórica torna possível a compreensão acerca da
evolução das instituições destinadas ao cuidado de pessoas senescentes, bem como
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as características e necessidades projetuais ligadas ao tema. Os estudos de caso
permitem o melhor entendimento quanto a funcionalidade e a dinâmica da
edificação e auxiliam na elaboração do programa de necessidades e do prédimensionamento, o qual estabelece as áreas mínimas relativas aos setores privativo,
social e de serviço. Resultados: Na análise, foi possível perceber a visão deturpada
da concepção de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, sendo
erroneamente associada a caridade, à exclusão e ao abandono. Nesse sentido, a
proposta

de

anteprojeto

desenvolvida

deverá

extinguir

tais

perspectivas,

proliferando uma nova percepção diante das reais necessidades físicas e psíquicas
dos usuários, evidenciando a atual realidade do público idoso e da esfera social a
qual ele está inserido. Conclusão: O prognóstico conferido à pesquisa corrobora a
efetividade da revitalização e a ressignificação do patrimônio edificado voltado ao
subsidio de cuidados ao público longevo, conferindo um potencial de valorização à
cidade de Piratuba.
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