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Regulamentação da profissão de Cuidador de Idoso
A tão esperada regulamentação da profissão de cuidador de idosos, crianças e pessoas com deficiência ou
doenças raras foi aprovada pelo Congresso Nacional em 21.05.19. O Plenário do Senado aprovou
o PLC 11/2016 que segue para sanção presidencial. O Presidente da República tem o prazo de 15 dias úteis para
sancionar ou vetar o projeto de lei.
De acordo com o texto, esses profissionais deverão ter o ensino fundamental completo e curso de qualificação
na área, além de idade mínima de 18 anos, bons antecedentes criminais, e atestados de aptidão física e mental.
A atuação do cuidador poderá se dar em residências, comunidades ou instituições.
A atividade de cuidador poderá ser temporária ou permanente,
individual ou coletiva, visando a autonomia e independência da
pessoa atendida, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação,
higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa
assistida.
O texto da regulamentação proíbe a esses profissionais a
administração de medicação que não seja por via oral nem
orientada por prescrição médica, assim como procedimentos de
complexidade técnica. Os trabalhadores também poderão ser
demitidos por justa causa se ferirem os direitos previstos no
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 1990) ou no
Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 2003).

Quando o cuidador for empregado por pessoa física, para trabalho por mais de
dois dias na semana, atuando no domicílio ou no acompanhamento de
atividades da pessoa cuidada, terá contrato regido pelas mesmas regras dos
empregados domésticos. Se for contratado por empresa especializada, estará
vinculado às normas gerais de trabalho.

A relatora do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), senadora Rose de Freitas (Pode-ES),
afirmou que a profissão de cuidador é muito cobrada pela sociedade, mas não recebia ainda o apoio necessário,
por meio de formação e valorização, para este que é um segmento que deverá ser cada vez mais demandado à
medida que sobe a expectativa de vida da população.
Fontes:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/21/plenario-regulamenta-a-profissao-de-cuidador-deidoso
http://www.jornal3idade.com.br/?p=24670
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Consulta da situação fiscal do CPF e Malha Fina
Dia 30 de abril é sempre a data limite para da entrega da Declaração
de Imposto de Renda da Pessoa Física. O contribuinte então pensa
sobre o que fazer dependendo se é isento, tem imposto a pagar, ou a
restituir, muitas vezes sem se preocupar com o resultado do
processamento da sua declaração pela Receita Federal.
Em certas situações podem ocorrer simples erros de preenchimento,
mas podem acontecer deduções ou lançamentos considerados
indevidos.

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticac

Há relatos de contribuinte que deixou o seu imposto de renda a pagar do ano anterior em débito automático no
banco, mas por alguma razão de processamento da conta corrente o pagamento não foi efetuado. Este débito
levou a sua declaração para a malha fina. Sem que tenha recebido qualquer notificação, ele teve que arcar
posteriormente com multas pelo atraso para quitar a dívida.
Há algumas situações em que o contribuinte já acertou as contas com o Leão na Apuração de Ganhos de Capital
ou com o Recebimento de Aluguel, porém não transferiu as informações dos formulários (GCAP ou Carnê Leão)
para a declaração final.
O que algumas pessoas desconhecem é que é muito simples acompanhar o processamento das declarações de
imposto de renda, de vários anos, e assim tomar as devidas providências em tempo hábil, como por exemplo
entregar um simples comprovante, justificar ou efetuar uma correção da declaração.
Cair na malha fina é uma situação muito comum e nem sempre significa um erro na declaração, ou lançamento
de deduções consideradas duvidosas. Por esta razão, acompanhar o processamento da declaração pela Receita
Federal e poder reagir rapidamente, pode evitar problemas mais sérios.
Veja como é fácil através do passo a passo descrito a seguir para quem ainda não tem cadastro:
1. Acessar o portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) da Receita Federal
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login

2. Clicar em “Saiba como Gerar Código de Acesso”

3. Clicar em “Gerar Código de Acesso para Pessoa Física”
4. Preencher as informações, CPF, Data de Nascimento e o código de controle indicado na tela
5. Informar o número dos recibos das declarações dos dois anos anteriores indicados na tela
6. O aplicativo fornecerá um código de acesso, e solicitará o cadastro de uma senha. Anotar estes dois códigos
que serão necessários para futuros acessos ao e-CAC. Caso esqueça um desses códigos não se preocupe;
basta efetuar um novo cadastro, que será válido sempre por 2 anos.
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7. Retornar ao portal e-CAC, e preencher os campos conforme exemplo abaixo

123.456.789.09
258458984786
MinhaSenha2019*

8. Pronto. Abrindo o item “Extrato de Processamento” como mostrado na sequência abaixo, serão mostrados
os extratos, recibos de entrega e situação de processamento das últimas 12 (isto mesmo, “uma dúzia”)
declarações de imposto de renda do contribuinte.

Fonte
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
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Estudos sobre perda auditiva e seus efeitos
Antes de iniciar o tema, como fazemos em todas as edições, ressaltamos que matérias principalmente
relacionadas com saúde, alimentação e aspectos financeiros, devem ser levadas para discussão com os
profissionais da área, médico, nutricionista, especialista financeiro, etc., conforme o caso. Nosso objetivo aqui é
trazer sempre para os nossos associados os temas atuais selecionados cuidadosamente a partir de fontes
conceituadas.
No presente caso a matéria engloba uma compilação de estudos de vários centros especializados em saúde
auditiva, que ratificam conclusões semelhantes. Veja ao final os links das fontes originais dos artigos.
Muitas pessoas já experimentam algum grau de perda de audição a partir dos 40 anos por causa do
envelhecimento natural do corpo, ou por trauma. No entanto, nem todas dão à saúde auditiva a mesma
atenção que dedicam ao resto do corpo. E o que não se sabe é que a deficiência auditiva não tratada pode
acarretar uma série de doenças, inclusive mentais, como a demência, por exemplo. Os diversos estudos
mostrados a seguir explicam os efeitos.
O Dr. Harvey Abrams, PhD, diretor de pesquisa de audiologia, afirma na The Hering Review, uma das mais
conceituadas publicações na área da saúde auditiva, que apenas nos últimos doze anos, muitos estudos
importantes surgiram, ligando a perda auditiva a condições incapacitantes, tais como declínio cognitivo e
doença de Alzheimer, depressão clínica, diabetes, quedas entre os idosos, doenças cardíacas e muitos mais.
Essas ligações são muitas vezes referidas como
“comorbidades”, que podem ser definidas como a
presença simultânea de duas ou mais condições crônicas
ou doenças em um paciente.

http://www.hearingreview.com/

Uma “condição crônica” pode ser definida como um estado de saúde ou doença persistente ou de longa
duração nos seus efeitos. O termo crônico é frequentemente aplicado quando o curso da doença dura mais de
3 meses. Sob esta definição, a perda auditiva qualifica-se como uma condição crônica.
A perda auditiva e seus comparsas
A perda auditiva como uma doença crônica gera diretamente perda da percepção da fala que impacta na
interação social e qualidade de vida do paciente. Só isso já gera transtornos suficientes para abalar a
tranquilidade de qualquer um de nós. Mas, infelizmente, não é só isso. Estudos diversos dos últimos dez anos
mostram que a perda auditiva acelera, agrava ou progride outras doenças ou condições que, a princípio, nada
tem a ver com o ouvido.
Veja as 7 morbidades (quando existe duas ou mais condições ou doenças num mesmo paciente) que tem
associação com perda auditiva:
1. SOLIDÃO E ISOLAMENTO: pesquisas internacionais realizadas com idosos com perda auditiva concluíram
através de questionários que os participantes se sentiam mais sozinhos e isolados após o aparecimento da
perda auditiva. A falta de estimulação auditiva diária e o excesso de esforço para entender uma conversa
desestimulam o paciente a participar de atividades sociais tornando-os menos ativos.
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2. DEPRESSÃO: não existe um consenso entre os estudos que verificam possível correlação entre perda
auditiva e depressão na população idosa. Alguns defendem que, na medida em que a perda auditiva
aumenta, os sintomas depressivos proporcionalmente se agravavam. Outros não verificam a correlação pois
o agravamento da depressão também acontece nos idosos com audição normal. A conclusão que temos é
de que, apesar do impacto não ser direto, a falta de audição pode ser fator de risco para aparecimento ou
agravamento da depressão.
3. RISCO DE QUEDA: um estudo de 2004 em idosos com perda auditiva e sem outros comprometimentos
cardíacos ou de equilíbrio aponta para um número preocupante; a perda auditiva piora a percepção
espacial do ambiente que aumenta os riscos de quedas mesmo para aqueles que não possuem outros
fatores de riscos associados. As quedas nesta faixa etária podem comprometer gravemente a locomoção ou
até levar a óbito.
4. DOENÇAS CARDIOVASCULARES: um estudo publicado em 2009 em uma importante revista médica
observou perdas auditivas impedem a percepção de sons mais graves (sons grossos de baixa frequência)
podem sugerir risco para doenças vasculares do cérebro como o AVC (acidente vascular cerebral). O estudo
descreve que a perda auditiva nesta configuração pode indicar falta ou excesso de irrigação de sangue no
cérebro, ou até mesmo falta de alguns nutrientes importantes para manter o seu bom funcionamento.
5. DIABETES: dois importantes estudos já comprovaram que a probabilidade de surgimento ou agravamento
da perda auditiva em pacientes com diabetes, devido ao excesso de glicose no sangue que pode intoxicar as
células e nervos auditivos. A incidência de perda auditiva dobra nos pacientes com a doença, mesmo
controlada e sem outros fatores associados.
6. DOENÇAS COGNITIVAS E DEMÊNCIA: de todas as doenças acima citadas talvez essa seja a mais estudada
nas últimas décadas. De todos, os estudos longitudinais, ou seja, que acompanham os pacientes ao longo de
muitos anos, são os mais efetivos para se comprovar o impacto da perda auditiva no funcionamento do
cérebro. E, infelizmente, as notícias não são boas; pesquisas apontam para um agravamento de até 24% na
doença de Alzheimer naqueles pacientes que tem perda auditiva e não trataram durante o estudo. Esta
piora não aconteceu para aqueles que não tem perda ou utilizaram aparelhos auditivos.
7. MORTALIDADE: não, não é mentira. Pesquisadores islandeses examinaram a visão e audição de 4.926
idosos de 67 anos ou mais entre 2002 a 2006 que foram acompanhados prospectivamente por três anos. No
estudo, indivíduos com perda auditiva apresentaram maior risco de morte por doença cardiovascular de
todas as causas do que aqueles sem perda de audição. Depois de tudo isso, fica difícil dizer que a perda
auditiva não causa problemas para a vida da gente. Mas, o cenário pode ser bem diferente se tomarmos
uma atitude rapidamente na medida em que o uso do aparelho auditivo não só corrige a perda auditiva
como permite estimulação dos neurônios auditivos do cérebro, aumenta irrigação sanguínea no ouvido,
exige maior trabalho do nosso sistema de atenção e memória, nos mantém alerta durante a locomoção e
possibilita continuarmos nos relacionando com as pessoas que amamos!
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Especialista da USP
Em entrevista ao Jornal da USP no Ar, Dra. Mara Gândara, otorrinolaringologista do Ambulatório de Saúde
Auditiva Reouvir do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina (FM) da USP, explicou a correlação entre
perda de audição e demência.
Quando alguém perde a audição, deixa de receber os estímulos auditivos, não só a voz, mas todos os sons do
ambiente, como o barulho do vento e dos passos de outras pessoas, explica a médica. Qualquer pessoa,
independentemente da idade, ao perder a audição, perde também essa habilidade e seu cérebro funciona com
essa privação, o que pode desenvolver ou agravar algum tipo de demência. Os estudos comprovam que a perda
auditiva acelera esse processo. Portanto, deve ser diagnosticada e tratada o quanto antes para evitar “adiantar”
o surgimento de um transtorno cognitivo.
Ela comenta que os idosos têm um certo preconceito em assumir a perda auditiva. Para eles, usar um aparelho
auditivo os tornará mais velhos do que realmente são. Segundo a Dra. Mara Gândara, há uma perda de tempo
muito grande para diagnosticar e recorrer à ajuda. Ela esclarece que é possível recuperar um pouco da
habilidade auditiva se não aconteceu uma perda muito grande, mas o nível de audição, das lesões que
aconteceram nas células auditivas, é irreversível.
Outros estudos


Um extenso estudo científico francês realizado com 3.800 pessoas, durante um período de 25 anos, revelou
que pessoas idosas que afirmaram ter deficiência auditiva, e que não usavam aparelhos auditivos, tinham
risco maior de demência e doença do que as que tinham deficiência auditiva e usavam aparelhos auditivos,
como também pessoas que não tinham deficiência auditiva.

O uso de aparelho auditivo elimina risco de demência e doenças, aponta o estudo


Um amplo estudo australiano realizado, recentemente, apontou que há uma forte associação entre
deficiência auditiva e demência. Um estudo feito entre aproximadamente 38 mil homens idosos
australianos revelou um aumento de 69% de demência para aqueles que reportaram ter deficiência
auditiva.



Um estudo britânico confirmou a associação entre deficiência auditiva, demência e declínio cognitivo.



Vários estudos americanos também confirmaram a correlação entre deficiência auditiva e declínio cognitivo,
em geral.

Fontes:
http://www.hearingreview.com/?s=associated+comorbidities
https://jornal.usp.br/atualidades/perda-de-audicao-pode-acarretar-em-doenca-mental/
https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2018.03.004
https://www.hear-it.org/pt/perda-auditiva-e-demencia
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Agenda Vai-Quem-Quer - Ano Todo 2019
GIRO CULTURAL USP
GRUPOS PARA PASSEIOS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA
O programa Giro Cultural USP, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, está com inscrições abertas
para grupos que queiram conhecer a Cidade Universitária.
São oferecidos três roteiros: Vista Panorâmica, Acervo Cultural e Acervo Científico, sempre às 9h ou às 14h.
O passeio é uma excelente oportunidade para conhecer os acervos e museus da Cidade Universitária da USP.
Calendário completo de visitas: http://prceu.usp.br/girocultural/
Inscrição para grupos: gratuita pelo e-mail: girocultural@usp.br
Informações: (11) 3091-1190, Facebook: http://www.facebook.com/giroculturalusp
Local de saída e chegada do ônibus:
Centro de Informações da USP, localizado na Praça Reinaldo Porchat, 110, próximo a Portaria 1.
O roteiro não é acessível a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.
TRATAMENTO PARA IDOSOS COM DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP
O IPq - Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP busca homens e mulheres a partir de 65 anos que apresentem
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) desde a infância ou juventude, cujos sintomas são:
desatenção, distração, desorganização, procrastinação e agitação, entre outros.
Inscrições para triagem pelo telefone: (11) 9 9229-0359, com a psicóloga Margarete.
Tratamento gratuito
IPq - Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 785. São Paulo - SP (dentro do complexo do HC)
Site: http://ipqhc.org.br/
PSICOTERAPIA DE GRUPO PARA CUIDADORES DE IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP
O Grupo de Psicoterapia do Laboratório de Neurociências (LIM 27) do IPq oferece acompanhamento (grupo de
apoio) a cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer que apresentem sintomas depressivos e ansiosos
(comuns nessa situação devido à sobrecarga de tarefas e responsabilidades).
O cuidador também receberá orientações para a tomada de decisões, retomada da própria vida e melhora das
relações sociais e familiares.
Critérios para participar:
- Ser o cuidador principal ou exercer essa atividade no mínimo 2 horas/dia;
- Apresentar sintomas de sobrecarga e/ou depressivos, com perda de qualidade de vida;
- Ter mais de 35 anos e, obrigatoriamente, ser familiar do doente.
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Coordenação: Psicólogas Dorli Kamkhagi, Ana Carolina de O. Costa e Sandra Kusminsky.
Informações pelo e-mail: grupopsicorpo@gmail.com
Acompanhamento/Grupo de Apoio gratuito
IPq - Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 785. São Paulo - SP (dentro do complexo do HC)
Site: http://ipqhc.org.br/
INICIAÇÃO EM NATAÇÃO
Iniciação aos estilos crawl e costas.
Aulas práticas e atividades especiais.
50 minutos de aula, duas vezes por semana.
Duração do curso: até 12 meses ou até o aluno adquirir as noções básicas para os nados propostos.
A partir de 13 anos.
Inscrições e informações na Central de Atendimento.
Conjunto Esportivo.
Vagas Limitadas.
Grátis
Nas unidades do SESC: https://www.sescsp.org.br/
FAÇA MEMÓRIAS, CULTURAL - TERCEIRA IDADE
O "Faça Memórias, Cultural" é um curso de arte e estímulo de memória direcionado a idosos com Alzheimer ou
com problemas de esquecimento.
O curso, apresentado pelas arteterapeutas Juliana Naso e Cristiane Pomeranz, é uma oportunidade para quem
busca manter a qualidade de vida e envelhecer com sabedoria.
Após a grande procura por atividades desse gênero, resolvemos dedicar as sextas-feiras a tarde para pessoas
da 3ª idade e que buscam exercitar a memória.
Com o foco na atenção e no diálogo com a obra de arte as atividades exercitam a memória durante as visitas
especialmente monitoradas às exposições de arte que acontecem no MuBE e experimentações artísticas no
atelier.
Dias e horários do curso:
- Às Sextas-feiras, das 10h às 12h, Às Sextas-feiras, das 14h às 16h Inscrições abertas.
Para mais informações, entrar em contato com Eneida (das 14h às 19h)
Fone: (11) 2594-2601, ramal 21
E-mails para contato: cursos@mube.art.br, jujunaso@gmail.com, crispomeranz@terra.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/terceira.idade.cultural
MuBE - Museu Brasileiro da Escultura
Avenida Europa, 218. São Paulo - SP Fone: (11) 2594-2601

Fonte:
http://www.portalterceiraidade.org.br/horizontais/cursos_atividades/index.htm#destaque4
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O (Bom) Humor Britânico - Em tradução livre


Eu acho que eles me escolheram para este trabalho pelas minhas habilidades motivacionais. Todos dizem
que precisam trabalhar duas vezes mais quando estou por perto.



Errar é humano, culpar alguém é mostrar potencial de gerenciamento.



Roubar ideias de uma pessoa é plágio, roubar de muitas é uma pesquisa.



Uma estação de ônibus é onde um ônibus para; uma estação de trem é onde um trem para; na minha mesa
eu tenho uma estação de trabalho.



Nada estraga uma sexta-feira mais do que entender que hoje é só terça-feira.



Eu cheguei na ginástica mais cedo e decidi pular na cama elástica. As pessoas estavam me olhando de
maneira tão estranha que decidi iniciar uma corrida leve.



As pessoas que pensam que sabem tudo, na verdade são um grande aborrecimento para aqueles de nós
que realmente sabem.



A idade é algo que não importa, a menos que você seja um queijo.



A preguiça nada mais é do que um hábito de descansar antes de continuar.



Em uma marca de lâmpadas de Natal: “Somente para uso interno e externo!” (em oposição a quê?)



Em um secador de cabelo: “Não use enquanto dorme.” (Damm, essa é a única chance que eu tenho de
trabalhar no meu cabelo)



Em um produto de Pudim de Pão M&S: “Será quente após o aquecimento” (e você pensou nisto???)



Em uma motosserra sueca: “Não tente parar a corrente com as mãos ou genitais” (Uau, muita coisa esteve
acontecendo em algum lugar?)



Na sobremesa Tiramisu da Tesco (impresso na parte inferior): “Não vire de cabeça para baixo” (Oh duh um
pouco tarde para me avisar!)

Fonte:
https://britishsociety.org.br/
Assisting the Elderly since 1947.The British Society São Paulo (former British and Commonwealth Community
Council – BCCC) is a non-profit institution whose MISSION is to serve the British community, integrating its
organisations and affording dignity to those who reside in the State of São Paulo. We understand dignity as
social, medical, and financial support.
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ALGUNS EVENTOS PROMOVIDOS PELA AAPS
Palestra anual da Previ-Siemens – 07.05.19
Acesso ao álbum completo:
https://photos.app.goo.gl/nUMKd92KxnvvVtau5
Slides em PowerPoint da apresentação da Previ-Siemens:
https://drive.google.com/file/d/1YZewP-ZcLDs6eKDbAyCYcWddtQL3X4Et/view?usp=sharing
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AGO/AGE em São Paulo – 14.06.18
Acesso ao álbum completo:
https://photos.app.goo.gl/4Sp68YviuRwykdeX6
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VAI QUEM QUER (VQQ) em Curitiba entre março e maio de 2019
Acesso ao álbum completo incluindo filmes da visita à "Cave Colinas de Pedra" (VQQ-extraordinário) realizado
em 19.05.19:
https://photos.app.goo.gl/X1j98rrd6sZTDpGz6

Participe! Para contribuir de alguma forma para o conteúdo desta NEWSLETTER, entre em
contato conosco pelo e-mail aaps@aaps.org.br, ou através do nosso site www.aaps.org.br,
FALE CONOSCO, ou ligando para a AAPS no telefone (11) 3969-2665. Nossa assistente Suely
terá o máximo prazer de lhes atender e repassar as informações ao comitê gestor.
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Especialidades Artísticas
Você que tem um hobby, sabe pintar, cantar, fazer
artesanato, ou gosta de fotografar entre em contato
conosco. Mande algumas fotos e nos conte sobre suas
habilidades que faremos uma publicação.
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