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CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Um espaço para 
acolher, cuidar e incuir

DICAS PARA UMA 
ROTINA DOMÉSTICA 
SAUDÁVEL

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, ATIVIDADES FÍSICAS E ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL 
SÃO FATORES DE BEM ESTAR PARA IDOSOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

F icar em casa é muito importante no momento 
atual, quando o isolamento social tornou-

se a melhor maneira de combater o COVID-19 
e garantir o bem estar individual e coletivo. O 
programa de Residência da Apabex, em Vinhedo, 
está cumprindo todos os protocolos sugeridos 
pelas autoridades médicas e sanitárias sobre 
distanciamento, higienização, utilização de 
máscaras e mudanças de turno dos colaboradores. 
Convivem no espaço 28 atendidos e 49 funcionários.

As atividades presenciais do Espaço de 
Convivência estão suspensas. Com os atendidos 
em casa, o acolhimento acontece por lives com 
eles e com seus familiares, para orientação e 
acompanhamento de suas atividades.

Estar em casa não significa que as atividades físicas, 
terapias e acompanhamentos de rotina devem ser 
deixados de lado. Todos esses procedimentos são 
muito importantes para a saúde da pessoa com 
deficiência e, principalmente, no caso dos idosos.

Pensando nisso, a Apabex reuniu dicas de todos os 
profissionais que atuam no dia-a-dia dos atendidos 
para produzirem conteúdos úteis para quem 
está em casa. Seguindo sua missão de acolher, 
cuidar e incluir, a Apabex criou uma página online 
com as dicas, textos e atividades que podem 
ser interessantes para essas pessoas. O objetivo 
é promover sempre o bem estar, a saúde e o 
entretenimento dos idosos com deficiência 
e de seus familiares.

ATIVIDADES ONLINE

• Educação física: conheça atividades que 
podem ser feitas em casa, em ambientes com 
menor espaço e com a utilização de itens 
cotidianos. Os exercícios visam a manutenção 
da flexibilidade, de reflexos e de força, 
considerando as limitações de cada atendido.

• Dia a dia: lidar com a ansiedade e com 
aspectos práticos da rotina doméstica pode ser 
desafiadora e, por isso, as psicólogas e terapeutas 
ocupacionais da Apabex produziram vídeos e 
textos sobre o tema.

• Musicoterapia:  a utilização da música como 
terapia nos possibilita sentir, comunicar, expressar 
e nos envolver em bons e momentos alegres. 
Por isso, oferecemos atividades que promovem 
essas habilidades e ainda mantém ativa a 
memória, exercita a respiração, a audição e 
estimula a movimentação.

• Nutrição: a temática da alimentação saudável 
foi pauta de uma série de vídeos produzidos 
pela nutricionista da unidade de Vinhedo. 
Planejamento de compras, alimentos saudáveis e 
imunomoduladores estão entre as dicas oferecidas 
pela profissional disponíveis em nosso site.

https://apabex.org.br/videos/
https://apabex.org.br/videos/
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EDITORIAL
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ARIOVALDO CAVARZAN 

à distância
diretor presidente da Apabex

Jamais poderíamos imaginar que a 
nossa querida Apabex, como de resto 

as demais entidades e toda a população 
mundial, tivessem que experienciar os 
rigores de uma pandemia, como essa do 
coronavírus, e com os desafios impostos à 
humanidade planetária.

Diante da necessidade de adequação 
do funcionamento da nossa entidade às 
atuais recomendações de 
distanciamento social, conforme 
preconizam as autoridades da área de 
saúde e após ouvida a diretoria técnica 
e os nossos profissionais da área, em São 
Paulo e Vinhedo, foram suspensas as 
atividades presenciais nos programas 
que assim o exigiam. Assim, passaram 
todos a resguardar-se em suas casas, 
inclusive  monitores e funcionários 
administrativos e de suporte, sem perda 
de seus vencimentos mensais.

No caso específico dos atuais 28 
atendidos no programa de Moradia 
Assistida, em Vinhedo, estão sendo 
rigorosamente observados os protocolos 
e precauções aplicáveis, capazes de 
proporcionar segurança a todos, 
residentes, cuidadores e demais 
integrantes das equipes que lá atuam, 
estando também suspensas as saídas dos 
residentes em atividades de lazer, bem 
como o recebimento de visitas, até que 
tudo volte ao normal.

Tanto em São Paulo como em Vinhedo, as 
equipes vêm se empenhando em manter  
o vínculo existente entre os assistidos e suas 
famílias e a Apabex, através do 
oferecimento de orientações e exercícios 
à distância, apoiados em recursos virtuais 
ora amplamente utilizados, com a 
finalidade de preservar os valores de 
solidariedade entre todos e a Apabex.
É natural que estejamos ansiosos pelo 
momento de retomada das atividades 
normais, após o efetivo e seguro controle 
da atual pandemia.

Que Deus nos permita prosseguir assim, 
todos bem e felizes, cuidando-nos uns dos 
outros, através da correta aplicação do 
que for necessário, para que em breve 
possamos nos reencontrar, com saúde, 
alegria e renovada esperança no futuro 
que ainda nos aguarda.

Desde sempre, o amor tem sido o farol que 
ilumina a existência da nossa querida 
Apabex, em seus quase 35 anos de 
existência, dedicada à missão de acolher, 
cuidar e incluir pessoas com deficiência, 
numa prova de que também pode ser 
vivenciado à distância.

Por outro lado, a nossa eterna gratidão 
pela retaguarda e significância que esse 
trabalho representa em nossas vidas, 
segue guardada em nossos corações.

Muito obrigado!



Você pode ajudar a Apabex sem colocar a 
mão no bolso! Para isso, basta se tornar um 

doador automático da Nota Fiscal Paulista, 
que é quando o consumidor cadastra uma 
entidade como beneficiária no programa. 
A partir daí, é só informar o seu CPF no ato 
de suas compras que, automaticamente, 
parte do ICMS pago pelo comerciante é 
direcionado para a entidade escolhida.

Confira o passo a passo de como se tornar 
um doador automático da NFP em nosso site:

https://apabex.org.br/nota-fiscal-paulista/

A Apabex poderá lhe ajudar com o seu 
cadastro ou a renovar o período! Para isso, 
basta entrar em contato:

     (11) 5081-9000         ( 11) 99763-0612 (Renata)

       comunicacao@apabex.org.br
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NOTA FISCAL PAULISTA AJUDE A APABEX

O     atendimento personalizado que a Apabex 
realiza nos programas oferecidos às pessoas 

adultas e idosas com deficiência intelectual só 
é possível com as contribuições recebidas por 
meio de nossas campanhas e doações.

É essa ajuda que permite um olhar diferenciado 
no atendimento, proporcionando qualidade de 
vida, conforto e segurança para todos.

Para atender as necessidades de nossos 
atendidos, nossos programas estão em 
funcionamento, apesar da pandemia. O 
Programa de Residência mantém sua estrutura e 
está oferecendo cuidados redobrados aos 
atendidos que não estão mais ao lado de seus 
familiares. Os atendidos dos programas de 
Espaço de Convivência e Emprego Apoiado 
estão sendo acolhidos mesmo à distância.
Além disso, os profissionais da Apabex, estão 
em contato direto com os familiares, buscando 
atente-los da melhor forma possível afim de 
minimizar as dificuldades enfrentadas por eles.

MAIS DO 
QUE NUNCA, 
A APABEX 
PRECISA DA 
SUA AJUDA

PARA QUE O IMPACTO DA PANDEMIA NÃO 
PREJUDIQUE OS NOSSOS ATENDIMENTOS, 

PRECISAMOS DE VOCÊ. A CAUSA DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NUNCA 

PRECISOU TANTO DA SUA AJUDA

Você pode contribuir com a Apabex com 
qualquer valor via transferência/depósito 
bancário, cartão de crédito ou ainda por 
débito em conta. 

ACESSE O SITE E DOE AGORA! 

      www.apabex.org.br/comoajudar

      (11) 5081-9000 – São Paulo 

       apabex@apabex.org.br



ImpactO

Geriatra dá dicas para o enfrentamento da situação 
e comportamentos saudáveis durante o isolamento social

Cuidados para os idosos 
com deficiência na pandemia

Marcelo Altona é Clínico Geral 
e Geriatra do Hospital I. Albert 
Einstein e do HCFMUSP. Também é o 
médico responsável pela iniciativa de 
envelhecimento do Projeto Serendipidade.

A deficiência intelectual não indica 
um grupo de risco, mas traz condições 
específicas e que merecem muita atenção 
no dia a dia. Para explicar melhor a 
situação e como lidar com a pandemia, 
o geriatria Marcelo Altona deu uma 
entrevista exclusiva.

1) Durante a pandemia, idosos com 
deficiência intelectual estão em maior 
exposição do que os demais?

Em parte, sim. Eles estão em maior 
exposição principalmente se partirmos 
do pressuposto de que a compreensão 
deles sobre as medidas de higiene e 
métodos de contaminação possam 
vir a estar prejudicas pela deficiência. 
Quando todos estão isolados 
devidamente, esse risco diminui. 
Porém, é importante destacar que 
isso não quer dizer que eles têm mais 
riscos de padecer da doença ou de 
ter quadros mais graves da doença. 
Apenas queremos dizer que, pelos 
impactos da deficiência, algumas 
pessoas podem ficar mais expostos 
por ter, por exemplo, uma dificuldade 
maior de conseguir evitar coçar olhos 
e boca, compartilhar objetos, toalhas e 

roupas. Daí a importância de cuidadores 
estarem sempre bem orientados e prestar 
o auxílio necessário para que essa 
exposição não seja aumentada.

2) Eles devem seguir quais precauções?

As precauções são as mesmas para 
todas as pessoas. A higienização das 
mãos, que pode ser feita com água e 
sabão ou álcool em gel, o maior número 
de vezes possível. É importante, porém, 
ter um cuidado especial com o álcool 
em gel, principalmente em pessoas 
que levam muito a mão na boca, para 
não corrermos riscos de agressão ao 
organismo pela ingestão acidental do 
álcool em gel.

3) Qual o procedimento que idosos com 
deficiência devem seguir para idas ao 
médico? Eles devem evitar 
ou manter as consultas padrão?
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Mais do que nunca, 
a APABEX precisa da sua ajuda!

Acesse o site para conferir outras 
formas de ajudar a Apabex.

https://apabex.org.br/como-ajudar/

Banco Santander - 033
Ag. 0212 - Conta corrente: 13-002898-0 
CNPJ: 55.068.811/0001-16
Telefone para contato: (11) 5081-9000
Obs: se possível, envie o comprovante 
depósito para: apabex@apabex.org.br

Siga a Apabex nas 
redes sociais

/apabex /apabex /apabex @apabex_oficial

Cuidados para os idosos 
com deficiência na pandemia

Nesse momento de pandemia, 
começamos a ter receio com relação 
ao impacto da não ida ao médico 
e às consultas tradicionais pode ter. 
O acompanhamento contínuo é 
importante sobretudo para quem tem 
doenças crônicas, que costumam 
acometer muito as pessoas com 
deficiência e idosas. Os médicos já 
estão se preparando e se readequando 
para atendimentos ambulatoriais 
seguros, como agendas espaçadas e 
espaços adequados.

4) Muitos idosos com deficiência 
intelectual têm dificuldade de 
se expressar. Como cuidadores 
e familiares podem identificar 
possíveis sintomas?

Ainda temos muitas informações 
controversas em relação à doença, 
mas o que estamos percebendo é que 
idosos, especialmente aqueles com 
algum grau de comprometimento 
cognitivo, acabam tendo 

Leia a entrevista completa no site:
https://apabex.org.br/geriatra-fala-sobre-idosos-com-deficiencia-na-pandemia/

Um espaço para

 

acolher, cuidar e incuir

manifestações clínicas mais sutis 
e até atípicas. O mais importante 
é, na verdade, verificar sintomas 
de gravidade: febre persistente, 
sintomas respiratórios (falta de ar, 
dificuldade de respirar e até mesmo 
quadros identificados com o oxímetro, 
que é o aparelho usado para medir 
a saturação no sangue), sonolência 
excessiva, mudanças alimentares, 
baixa ingestão alimentar e de líquidos, 
confusão mental. Esses sintomas 
devem ser observados e levados 
a acompanhamento se necessário. 
Contudo, sintomas leves, que
 são facilmente contornáveis 
com medicamentos e mantém 
o estado geral do idoso, podem 
ser discutidos com um médico 
de monitoramento ou mesmo 
apresentados remotamente. 
Um teleatendimento pode 
ser suficiente para receber a 
orientação necessária e lidar 
com os quadros observados.


