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Recebemos muitos elogios em relação a primeira edição da Ouvir Bem. 
E, o que queríamos, conseguimos. Fonoaudiólogas, médicos, profi ssionais 
da área de saúde, jornalistas e, principalmente, pais, apreciaram a revista e 
entenderam a sua fi nalidade — conscientizar a todos sobre a necessidade da 
audição e descobrir que mesmo para a surdez severa e profunda há solução.  

A segunda edição é voltada ao público 
da terceira idade que, com o passar do tempo, perde 
a audição e, mesmo sendo muito importante para toda 
sua família, acaba se isolando nas festas e reuniões 
com amigos por não conseguir participar dos assuntos 
comentados entre todos e cria um mundo para si 
mesmo, muitos até entrando em depressão.

Para quem não conhece, a Fundação 
Otorrinolaringologia abraça também essa causa 
e auxilia a todos que estão na melhor idade através 
do Programa Reouvir — O Despertar da Terceira 
Idade, coordenado pela  dra. Mara Gândara e  
dr. Sérgio Garbi, que, através de palestras, triagem 
e encaminhamento para eventual protetização, 
melhora a qualidade de vida de mais de nove 
mil idosos de baixa renda em São Paulo.

O trabalho realizado por eles é destaque nesta edição, assim como alguns 
dos problemas de saúde que podem acontecer na terceira idade, 
histórias de sucesso de quem acreditou e fez a cirurgia de implante coclear 
(sim, é possível fazê-la na terceira idade e ter qualidade de vida), além da 
apresentação do Centro de Próteses, dirigido pela dra. Isabela Jardim.

Esperamos que todos vocês gostem das matérias e aguardamos, inclusive, 
sugestões de interesse coletivo. Boa leitura a todos.

Ricardo Ferreira Bento
Prof. Dr. Ricardo Ferreira Bento é professor titular da disciplina 
de Otorrinolaringologia do HC-FMUSP e diretor do Grupo de Implante Coclear
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Editorial                                

Vamos responder as suas dúvidas. 
Envie um e-mail para ouvirbem@forl.org.br
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“

“Sou fonoaudióloga de Saúde Auditi-
va de Guarulhos — Ambulatório da 
Criança. Li e gostei muito da revista 
Ouvir Bem.           Glaucia Domingues

Quero parabenizá-los pela iniciativa 
de publicarem a revista Ouvir Bem. 
As matérias estão muito bem escritas 
e os assuntos mostram-se pertinen-
tes tanto em relação à rotina de crian-
ças e seus pais, quanto as atualizações 
da área de audiologia. Eu poderia re-
ceber mais um exemplar? Seria colo-
cado na sala de espera de meu consul-
tório que recebe pais de crianças com 
atraso de linguagem (que têm otites), 
e de crianças deficientes auditivas 
usuárias de aparelho auditivo e im-
plante coclear, pois trabalho na área 
de reabilitação auditiva. Sucesso a to-
dos vocês.

Ana Claudia Fragoso

Sofri um acidente em 2009 e tornei-
me deficiente auditiva. Fiz o implan-
te em 2010 e faço terapia fonoaudio-
lógica. Comecei a ler a revista Ouvir 
Bem e achei muito interessante, pois 

esclarece várias dúvidas que os im-
plantados têm.  

Sandra Regina Vaz Azevedo

Sou fonoaudióloga e tenho uma clíni-
ca em São Paulo. Gostaria de saber se 
é possível conseguir mais exemplares 
da revista Ouvir Bem para oferecer 
aos meus pacientes.    Carmen Porto

Sou mãe de uma menina implantada 
em Campinas. Atualmente, ela está 
com 3 anos e muito bem, se desen-
volvendo maravilhosamente. Vi a 
Ouvir Bem no consultório de sua 
fono e gostaria de recebê-la. Seria 
possível?                     Therezinha Viana

Agradecemos a todos que nos es-
creveram e colocamos seus nomes 
em nosso mailing. Gostaríamos de 
contar com sugestões para maté-
rias a serem publicadas. Esse iní-
cio é a certeza da mudança de 
conceitos e o nosso intuito é esse 
mesmo — informar e auxiliar a to-
dos os leitores. 

               Cartas
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GRUPO DE  
IMPLANTE COCLEAR

Desmistificando  
o implante  
coclear

Vai à praia? 
Cuidados 
básicos para 
evitar otites  
e desidratação

“Meu bebê escuta 
bem?” - saiba  
como descobrir

TESTE DA ORELHINHA

22 anos  
com ótimos  
resultados!

S A Ú D E ,   D E S E N V O L V I M E N T O   E   E D U C A Ç Ã O

Desmistificando 

Um direito infantilUm direito infantil

Quero parabenizá-los por esse trabalho maravilhoso!
Li a edição nº 1 na recepção do consultório onde meu fi lho faz fono 
com a dra. Ana Cláudia e, simplesmente, adorei! Vocês encontra-
ram uma ótima maneira de esclarecer dúvidas e ouvir outras his-
tórias para que nós, mães, tenhamos ainda mais esperanças de um 
lindo futuro para nossos fi lhos defi cientes auditivos. Meu fi lho 
Matheus é um exemplo que o implante coclear dá resultados muito 
bons. Se comunica com um ano de IC e estou muito feliz. Sei que, 
como eu, há outras mães necessitando dessa revista.    Mônica Alves 
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Simpática, educada e amorosa. 
Essa é Sylvia Alma, uma senhora de 
81 anos, que se inspirou no marido, 
Alphonse Richard Hoge (seu grande 
mestre) e tornou-se pesquisadora 
em ofidiologia. “Fui criada em um 
sítio onde aprendi desde pequena a 
respeitar os animais. Meu avô foi o 
primeiro a me ensinar a não ter medo 
de cobras e, anos mais tarde, quando 
passei a trabalhar com elas vi que ele 
tinha razão. As cobras só atacam ao 
sentirem-se ameaçadas”, diz ela.

Amor no passar dos anos
Casada por 28 anos, Sylvia sempre foi 
muito ativa. “Tivemos um casamento 
feliz, com um casal de fi lhos que nos 
trouxe muitas alegrias — Alphonse, 
55 anos, que mora na África do Sul e 
Alma, 51, que mora em São Paulo. E, 
para completar a família, temos seis 
netos e dois bisnetos”, conta.

Dona Sylvia e seu marido trabalha-
ram juntos na coleção de serpentes 
do Instituto Butantã para pesquisa 

Uma mulher sempre ativa
SYLVIA ALMA RENATA WILMA DE LEMOS ROMANO-HOGE

científica. “Foi um trabalho de muita 
energia. Quando me aposentei, 46 
anos depois, não parei. Fui estudar 
letras, na USP e, atualmente, estou es-
crevendo um artigo sobre a infl uência 
do medo que o ser humano sente em 
relação às serpentes. E o modo como 
esse medo surgiu”, explica.

Participante ativa do Reouvir, Syl-
via diz que a redescoberta dos praze-
res da audição surgiu com o interesse 
provocado na primeira palestra que 
assistiu. “Vi que podia melhorar mi-
nha qualidade de vida e não me ar-
rependi. Além de entender melhor 
as aulas e falar com meus fi lhos pelo 
celular, senti uma emoção especial 
quando cheguei ao jardim de minha 
casa — o som dos grilos fez com que 
eu me lembrasse da infância. Uma de-
liciosa volta ao passado”, finaliza. ■

Dona Sylvia 
sendo 
atendida 
pela 
dra. Mara 
Gândara
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               Saúde auditiva

“Nossa, como você fala para den-
tro!” — Atenção, esta frase pode ser 
o sinal de alerta para a perda auditi-
va. Ou aumentar o volume da TV e 
ouvir reclamações dos familiares.

Pois bem, chegou o momento de 
descobrir se a presbiacusia, ou sur-
dez em idoso, chegou a você. “Quem 
quer viver, vai envelhecer e quanto 
mais cuidou do seu organismo, seja 
por meio de alimentação saudável, 
boas noites de sono, exercícios físi-
cos e tratamentos e cuidados para 
cada problema de saúde pelos quais 
passou — e ainda passa — como 
o diabetes, as doenças da tireóide, 
o colesterol aumentado, a pressão 

alta mal controlada, melhor será 
sua condição de saúde no futuro. E 
da audição? Como cada um cuidou 
da sua?”, questiona dr. Sérgio Garbi, 
otorrinolaringologista da Fundação 
Otorrinolaringologia.

A presbiacusia se constitui em 
um dos mais importantes fatores 
de desagregação social. “A perda da 
audição acontece de forma lenta e 
progressiva. É mais fácil pedir para 
o outro falar mais alto e não prestar 
atenção na fala mal entendida. E, 
quando se procura o médico, o pa-
ciente é atendido em sala silenciosa, 
sem ruídos externos e a perda pode 
passar despercebida”, continua ele.

Presbiacusia, 
esse mal tem cura?

Aparelhos 
auditivos –
Aparelhos 
auditivos –
Aparelhos 

como
funcionam,
afi nal?

O primeiro aparelho auditivo foi 
feito por Grahan Bell para se comu-
nicar com sua esposa Mabel. De lá 
para cá, tudo mudou. Hoje, são in-
dicados por otorrinolaringologis-
tas com seleção e adaptação feita 
por fonoaudiólogos. Os aparelhos D
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O

Carl, em  
Up, Altas 
Aventuras, 
desenho da 
Disney/Pixar
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auditivos funcionam para todas as 
pessoas? Ou melhor, como pode-
mos ouvir melhor com a sua utiliza-
ção? Segundo dr. Sérgio Garbi, são 
aparelhos de amplifi cação sonora 
individual também chamados de 
próteses auditivas, AASI ou mesmo 
aparelhos auditivos. “São dispositi-
vos eletroacústicos com microfone, 
amplifi cador e receptor, capazes de 
aumentar a intensidade, ou o volu-
me dos sons, para melhorar a audi-
ção, o entendimento da fala e dimi-
nuir os efeitos da perda auditiva”, 
explica ele.

Existem vários tipos de aparelhos 
auditivos — intra-canal, microca-
nal, retroauricular que podem ser 
digitais ou analógicos e indicados 
para pessoas com perda auditiva 
desde o grau leve ao profundo. Ne-
nhum deve ser adquirido sem orien-
tação. “Nem sempre o aparelho 
mais caro é o ideal para o paciente. A 
indicação deve ser feita pelo otorri-
nolaringologista e o processo de es-
colha e adaptação, precisa de acom-
panhamento do profi ssional em 
fonoaudiologia junto ao paciente”, 
diz Isabela Jardim, fonoaudióloga. 

Ouvir bem para 
comunicar-se sempre
Embora a maioria das pessoas tente 
esconder a surdez — e, com isso, iso-
lar-se em seu mundo —, a presbia-
cusia precisa ser cuidada por equipe 
multidisciplinar. “A orelha escuta, 
mas quem entende as informações 
é o cérebro. Consequentemente, se 
o idoso não entende é porque deixa 
de receber informações valiosas, a 
memória fi ca prejudicada e ele se es-
quece do que já aprendeu”, explica.

O início da perda auditiva precisa 
ser tratado no momento de sua de-
tecção. E, quando isso não acontece, 
torna-se um problema no futuro. “A 

Dr. Sérgio 
Garbi 
explicando 
como 
funciona 
o aparelho 
auditivo

M
Á

RC
IA

 M
IN

IL
LO

utilização de aparelhos auditivos, 
devidamente receitados por otorri-
nolaringologistas depois do resulta-
do dos exames que vão demonstrar 
os motivos da perda auditiva, é uma 
das maneiras para devolver ao idoso 
à vida ativa. O que é necessário é en-
frentar essa nova fase e garantir qua-
lidade de vida”, fi naliza o médico. ■
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               Projeto Reouvir

Criado em 1999, o Reouvir, O Des-
pertar da Terceira Idade, surgiu para 
cuidar da Saúde Auditiva de idosos. 
“Começamos com a ajuda de um 
laboratório farmacêutico que doou 
aparelhos auditivos a 18 idosos que 
faziam parte do GAMIA (Grupo de 
Assistência Multidisciplinar ao Ido-
so Ambulatorial) do HC-FMUSP”, 
diz dra. Mara Gândara, uma das 
otorrinolaringologistas responsá-
veis pelo programa que, atualmente, 
possui quase 10 mil participantes.

Feito para melhorar a qualidade 
de vida do idoso, o Reouvir conse-
guiu atender um número maior de 

pacientes e ampliou o atendimento 
com a Política Nacional de Atenção 
à Saúde Auditiva pelo SUS e a dis-
ponibilização de verba para a doa-
ção dos aparelhos auditivos. “É um 
trabalho gratifi cante. Temos idosos 
que chegam desanimados porque se 
sentem isolados da família e, depois 
de passarem pela reabilitação auditi-
va voltam a ouvir e participar de tudo 
que era o seu cotidiano. Essa é a fi na-
lidade o tratamento”, diz a médica.

Para participar do Reouvir, o 
primeiro passo é ter o encaminha-
mento do otorrinolaringologista da 
rede pública e estar acompanhado 

Reouvir,  um programa 
que desperta a terceira idade 
para a vida
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Dra. Mara Gândara ministrando 
palestra no Reouvir
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Projeto Reouvir: R. Artur de Azeve-
do, 46, Pinheiros, São Paulo – SP – 
www.forl.org.br.

Idosos em 
palestra 
do Reouvir

de um familiar, na triagem e pales-
tra, para entender como funciona a 
audição. “A exigência da presença de 
um acompanhante que ouça bem, é 
necessário para auxiliar quem nos 
procura. Isso porque talvez o idoso 
pense que entendeu o que falamos, 
mas sua audição pode estar tão 
prejudicada que é o acompanhante 
quem vai esclarecê-lo em suas dúvi-
das”, continua dra. Mara.

Próteses especiais
Em seguida, são encaminhados para 
o ambulatório onde passarão por 
consulta médica, na qual serão ava-
liadas situações que possam agra-
var a perda auditiva como diabetes, 
pressão alta, aumento do colesterol 
ou que difi cultem a colocação dos 
aparelhos como musculatura fl áci-
da, alteração da articulação têmpo-
ra-mandibular, ou modifi cações na 
orelha externa que, provavelmente, 
necessitem de outros cuidados. “Se 
a indicação de uso de aparelho au-
ditivo for confi rmada, iniciam-se os 
testes de seleção porque cada um é 
regulado conforme a necessidade 
individual dos pacientes”, diz.

“Há um grande preconceito em 
relação ao uso do aparelho auditivo 
porque a sua presença pode aparen-

tar envelhecimento e fragilidade. 
Existem alguns tipos de perda au-
ditiva que são de difícil adaptação 
e esses pacientes, não conseguem 
adaptar-se. Algumas pessoas com-
pram aparelho sem indicação mé-
dica e, nesses casos, não obtém o re-
sultado esperado. Perdem dinheiro 
e, deixam-no na gaveta, divulgando 
uma ideia errada sobre os benefícios 
dos aparelhos auditivos”, continua.

Segundo dra. Mara, o acompa-
nhamento médico é importante 
para  que se saiba a causa da surdez. 
“Com o passar dos anos, a percep-
ção dos sons pode ser alterada. Só 
um otorrinolaringologista é capaz 
de dar um bom diagnóstico”. E fi na-
liza: “Temos pacientes de sete meses 
de idade a 108 anos! Sempre é tempo 
de ouvir!” ■

OUVIR.indd   19 5/15/11   6:53:35 PM
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Trocar a venda de roupas para 
clientes que a procuravam em sua 
casa pela venda dos deliciosos do-
ces com sabores europeus e baixos 
teores de açúcar, produzidos arte-
sanalmente por sua fi lha Eva, não foi 
difícil para Rachel Goldemberg, aos 
67 anos de idade. “Tudo o que faze-

mos deve ser temperado com mui-
to amor. E trabalhar com uma fi lha 
lutadora é um grande prazer!”, diz a 
atual relações públicas da empresa.

Aos 73 anos de idade, Rachel é res-
ponsável pelas vendas por telefone 
da fábrica de sobremesas e participa 
das feiras onde a empresa se apre-
senta. “Se ela não vai, todos sentem 

a sua falta e reclamam comigo”, diz 
Eva, a fi lha-parceira que a levou a 
procurar o médico e buscar o apare-
lho auditivo ideal quando percebeu 
a perda de audição da mãe.

“Relutei em procurar o médico. 
Minha filha e meus netos reclama-
vam do volume alto da televisão, 
mas eu não via problema. Quando 
percebi que isso afetava o meu traba-
lho, procurei o dr. Rubens Brito, que 
me encaminhou à dra. Isabela, no 
Centro de Próteses Auditivas. Foi o 
começo de tudo”, diz ela.

Redescobrindo sons
Quando recebeu o aparelho auditi-
vo, Rachel tinha medo de manuseá-
lo. “Tinha receio que quebrasse. Que 
bobagem! Em pouco tempo, apren-
di a colocá-lo, retirá-lo e higienizá-lo  
e, hoje, estou muito feliz. Ouço tudo, 
participo de todas as conversas e, 
olha, uso nos dois ouvidos”, conta.

Mãe de Eva e Taube, Rachel parti-
cipa também da vida dos netos. Isso 
sem falar na vida profi ssional. É res-
ponsável pela venda da produção da 
Evinha Doces, que tem clientes em 
toda São Paulo e algumas cidades do 
interior do estado. “Agora, vou levar 
os nossos doces para outros clientes. 
Através das minhas televendas, nossa 
produção vai aumentar”, garante. ■

A descolada relações 
públicas da Evinha Doces

RACHEL GOLDEMBERG 

               História de sucesso
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olha, uso nos dois ouvidos”, conta.

cipa também da vida dos netos. Isso 
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Dona 
Rachel, ao 
telefone, 
conferindo 
pedidos de 
clientes
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Fabricado pela Phonak e distri-
buído pela PhonakBrasil, o Sistema 
FM pode ser um complemento im-
portante para usuários de aparelhos 
auditivos ou implantes cocleares. “O 
caminho para uma boa audição se 
inicia, em alguns casos, na adaptação 
do implante coclear ou aparelho au-
ditivo. Porém, mesmo programados 
para as necessidades individuais de 
cada usuário, nem sempre o apare-
lho auditivo ou IC garantem uma 
boa audição. Isso porque o ruído, a 
distância da fonte sonora e a reverbe-
ração presente em alguns ambientes 
prejudicam a compreensão auditiva”, 
explica Michelle Queiroz, gerente de 
produtos da empresa.

O Sistema FM surgiu para auxi-
liar essas difi culdades. Composto 
por um microfone, que fi ca com 
quem estiver falando e um recep-

tor, acoplado ao aparelho auditivo 
ou processador de fala do implante 
coclear, o sinal de fala é transmitido 
diretamente para o implante coclear 
ou aparelho auditivo através de fre-
quência modulada.

Som claro, sem distorção
O resultado de toda essa tecnologia 
fi ca no som, claro, sem distorção 
e ruído, chegando diretamente na 
orelha. E esse equipamento também 
pode ser usado com a televisão, rá-
dio, IPOD, MP3, DVD, entre outros.

Compatível com todas as marcas 
de implantes cocleares e aparelhos 
auditivos desde os modelos intraca-
nais até os retro auriculares, o Siste-
ma FM da Phonak está à venda em 
todo o país e maiores informações 
podem ser obtidas através do site 
www.phonak.com.br. ■

Sistema FM, um complemento 
importante para aparelhos 
auditivos e implantes cocleares

Avanços tecnológicos                              

Phonak 
lança o 
Sistema FM
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Jurandir e 
o implante 
coclear  
que o  fez 
voltar à vida

O implante 
coclear mudou 
a minha vida

JURANDIR MACHADO DA CUNHA

12

Aos 51 anos de idade, persistindo 
em buscar a audição e se reintegrar à 
vida familiar e profi ssional, Jurandir 
Machado da Cunha, conseguiu o que 
tanto almejava — a cirurgia de im-
plante coclear. “Fui perdendo a audi-
ção com o passar do tempo. Cresci no 
litoral alagoano e as infecções de ou-
vido eram constantes. E os cuidados 
médicos quase nenhum. Aos 20 anos, 
já com otite crônica, passei pela cirur-
gia do tubinho e, depois disso, a perda 
auditiva aumentou gradualmente. Em 
2005, estava trabalhando e a audição 
parou de vez. Acabei me isolando, foi 
muito triste”, lembra Jurandir.

Frequentador da Igreja Mormon 
— e instrutor do Quórum do Sumo 
Sacerdócio, um grupo de 25 pessoas 

—, sua falta logo foi 
notada. “Não queria 
ver ninguém. Minha 

mulher e eu estávamos 
conseguindo, fi nalmente, 

adotar nossa fi lhinha e qual 
juiz acreditaria que, sem ouvir nada, 
seria capaz de amar e cuidar da nossa 
garotinha de apenas seis meses? Um 
dia, irmãs da igreja foram até minha 
casa nos visitar e passaram a falar de-
vagar, fazendo com que eu olhasse os 
movimentos dos lábios de cada uma. 
Foi o reinício de tudo”, lembra.

“Descobri uma cirurgia que po-
dia solucionar a minha audição. Fui 
atrás. Encontrei o Grupo de Implan-
te Coclear da Fundação Otorrinola-
ringologia em 2009 e, em fevereiro de 
2010, passei pela cirurgia. Com a aju-
da do dr. Koji e das fonoaudiólogas, 
comecei a entender o que me diziam 
— treino é tudo para compreender o 
que dizem perto de você — e desco-
bri o quanto estava gritando, ao invés 
de falar. Afi nal, eu não ouvia a minha 
voz”, conta Jurandir.

Implante & volta às aulas
Logo voltou a estudar e, hoje, cursa 
a faculdade de português/inglês. “Já 
fui convidado a dar palestras sobre 
o implante coclear  da Medel que 
uso, em algumas salas da faculdade. 
Quero me especializar em tradução 
e libras. E dar aulas para defi cientes 
auditivos como eu. Tudo é questão 
de tempo. Mas, chego lá! A audiência 
com o juiz para a adoção já tem data 
marcada. Este ano, nossa fi lha vem 
para casa!”, fi naliza Jurandir. ■
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               Entrevista: Dr. Jean Gorinchteyn

14 Depois de trabalhar mais de 20 
anos no Hospital Emílio Ribas, o 
Prof. Dr. Jean Gorinchteyn retomou 
a sua tese de mestrado com pesqui-
sas realizadas desde 1989 e publicou, 
no fi nal do ano passado, seu livro 
Sexo e AIDS depois dos 50, revelan-
do aspectos sociais da doença, às 
reações dos pacientes e o impacto 
psicológico que provocam nos por-
tadores e seus familiares.

“Trabalho no ambulatório do Hos-
pital Emílio Ribas e assisti o número 
de pacientes infectados pelo HIV su-
birem de 2,5% para 5% na faixa etária 
acima de 50 anos. O livro é um alerta 
sobre esse fato”, diz ele.

Segundo o médico, é preciso in-

formar que o sexo sem preservativo, 
em qualquer idade, é risco certo para 
doenças sexualmente transmissíveis, 
principalmente a AIDS. “Todos estão 
vulneráveis. Depois do Viagra e do 
Ciallis, homens e mulheres de qual-
quer idade precisam se conscientizar 
que, apesar de ter se tornado doença 
crônica, os efeitos dos remédios que 
compõem o coquetel da AIDS provo-
cam dores e desconfortos gastroin-
testinais para pessoas que não tem o 
organismo jovem. Portanto, prevenir 
— usar camisinha sempre — é o me-
lhor remédio”, continua dr. Jean.

Preconceito na família
O que mais choca, para o médico, 
é o preconceito na própria família. 
“Tive caso de fi lha que proibiu a neta 
de sentar no colo do avô. E de fi lho 
que tentou me agredir no momen-
to do diagnóstico pois achava um 
desrespeito para com seu pai. Mas, 
o pior, para o paciente, a meu ver, é 
enfrentar um tratamento que o en-
fraquece e que precisa do apoio de 
todos. A terceira idade precisa ser 
vivida com toda plenitude, inclusive 
na sexualidade. E, por isso, esclare-
cer como se proteger no momento 
de se relacionar com alguém é es-
sencial. Esse é o objetivo do livro”, 
fi naliza Gorinchteyn. ■

O HIV chegou 
à terceira idade

Dr. Jean 
na noite de 
autógrafos 
de seu livro
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Conhecido popularmente como 
ouvido biônico, o implante coclear 
é considerado uma das maiores con-
quistas da Bioengenharia e propicia 
a audição para quem tem surdez se-
vera e profunda. “Parar de ouvir para 
quem teve uma vida ativa, produtiva, 
é um sofrimento muito grande, pois 
na maioria das vezes, a pessoa se 
isola e entra em depressão. Depen-
dendo da avaliação do otorrinola-
ringologista, a cirurgia de implante 
coclear é a solução correta para o 
caso e trata-se de uma operação 
simples, com, no máximo, dois dias 
de internação”, diz Prof. Dr. Ricardo 
Ferreira Bento, diretor do Grupo de 
Implante Coclear e Próteses Total-
mente Implantáveis da Fundação 
Otorrinolaringologia.

Antena imperceptível
O implante coclear é um aparelho 
eletrônico de alta complexidade tec-
nológica, que substitui totalmente o 
ouvido, estimulando o nervo audi-
tivo através de pequenos eletrodos 
colocados na cóclea que levam ao 
cérebro os sinais sonoros captados 
por uma antena externa. Esse, por 
sua vez, os interpreta como sons e a 
audição é restabelecida. “É o maior 
avanço da bioengenharia a favor do 
homem nos últimos anos”, diz.

Composto por unidade interna e 
externa, o implante coclear possui 
cabo com eletrodos que são posicio-
nados internamente unidos a um re-
ceptor implantado embaixo da orelha, 
sob a pele. Na parte externa, há a ante-
na transmissora, imperceptível, que se 
une à parte interna através de um imã, 
o processador de fala e microfone, que 
pode ser retroauricular ou tipo caixa.

“É importante ressaltar que é uma 
cirurgia de riscos mínimos e a esco-
lha da equipe pela qual será realiza-
do o procedimento cirúrgico é es-
sencial. A dependência entre ambos 
será por toda a vida — é o primeiro 
passo para o sucesso da cirurgia”, fi -
naliza Bento. ■

Implante coclear, a solução 

para a audição do século

Prof. Dr. 
Ricardo 
Ferreira  
Bento, na 
bibliotecaKE
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               História de sucesso

Com 68 anos, Roberto Reali não 
parece ter vontade de parar um mi-
nuto só. Nunca permitiu que a defi -
ciência auditiva interferisse em sua 
vida. “Sofri um acidente aos 4 anos 
de idade, que rompeu o nervo audi-
tivo e minha audição diminuiu mui-
to. Aos 20, pouco antes do vestibular 
para engenharia, uma gripe violenta 
levou quase tudo que restava dela. 
Não foi empecilho para eu passar no 
vestibular”, lembra o engenheiro.

Sua aplicação nos cursos de enge-
nharia e administração levaram-no 
a um emprego fi xo. “Aposentei-me 
a contragosto e passei a fazer refor-
mas elétricas nas residências de ami-
gos. Meu otorrinolaringologista e 
amigo, Prof. Dr. Fernando Cesar Ca-
labria, tinha acompanhado a perda 
gradativa da minha audição e me en-
caminhou para o Grupo de Implan-
te Coclear da Fundação Otorrinola-

ringologia para passar pela cirurgia 
de implante coclear”, lembra ele.

Cirurgia e a emoção 
da redescoberta dos sons
Depois dos exames laboratoriais e 
médicos, a cirurgia foi realizada e 
veio a ativação do aparelho da Coch-
lear. “Foi inesquecível porque passei 
a ouvir tudo e a não entender quase 
nada! Então, a equipe me ensinou um 
segredo. Eu precisava aprender a re-
ouvir no mesmo mundo que eu tinha 
vivido durante anos — em silêncio! E 
assim tudo recomeçou”, continua.

A maior emoção aconteceu ao 
ouvir a voz do fi lho, Roberto Júnior, 
porque quando o garoto nasceu sua 
audição era quase nula. “Foi tão gra-
tifi cante que incentivei os pais de 
Leandro a levá-lo ao Grupo de Im-
plante Coclear. Quem não faz está 
perdendo tempo!”, fi naliza Reali. ■

A emoção de ouvir o filho 
pela primeira vez

Roberto, 
na padaria, 
com Leandro, 
outro 
implantado

ROBERTO REALI
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Qualidade de vida! Sim, isso é o 
que se procura quando a idade au-
menta e os idosos querem viver ple-
namente a terceira idade. Mas, com a 
audição prejudicada como resolver 
o problema da dependência que terá 
junto de seus familiares?

“Dependendo do caso, o idoso po-
derá passar por cirurgia de implante 
coclear para voltar a ouvir e, para 
todos que têm dúvidas, é importan-
te saber que é uma cirurgia simples, 
com recuperação rápida. A audição, 
com o tempo, será perfeita e a in-
dependência do idoso será muito 
maior”, diz o Prof. Dr. Robinson Koji 
Tsuji, coordenador do Grupo de Im-
plante Coclear da Fundação Otorri-
nolaringologia.

A cirurgia de implante coclear já 
existe há mais de trinta anos, no Bra-
sil, e o Grupo de Implante Coclear, 
que tem mais de 22 anos de atividade 
em São Paulo — e ótimos resultados 
junto a pacientes — realiza esse pro-
cedimento em pacientes de todas as 
idades. “Atualmente, temos cerca de 
100 implantados acima dos 55 anos 
e, desses, todos estão felizes com o 
‘voltar’ a ouvir”, continua o médico.

Conversando e participando
O implante coclear, ou ouvido biôni-

co, é um dispositivo eletrônico, que 
substitui a cóclea e propicia audição 
a quem a perdeu — ou nunca teve. “É 
uma cirurgia simples feita depois de 
vários exames — e até de uso de apare-
lhos auditivos — para verifi car se a sur-
dez é irreversível. A internação é de até 
dois dias e, depois de cerca de quarenta 
dias, o aparelho é ativado”, explica.

No início, o som que o implan-
tado ouve é biônico, mas, depois 
de algum tempo, o cérebro passa a 
interpretá-lo como som natural e a 
audição torna-se bastante similar à 
que possuía antes da cirurgia. “O ga-
nho em qualidade de vida é o maior 
benefício. E não importa quantos 
anos ele venha a viver. O melhor de 
tudo é poder participar do que qui-
ser”, fi naliza o médico. ■

Implante coclear, 
uma luz no fim do túnel

Dr. 
Robinson 
Koji 
Tsuji, no 
Grupo de 
Implante 
Coclear
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                       Cursos para a terceira idade
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A PUC-SP — Pontifícia Universi-
dade Católica — montou há quase 
20 anos, inspirada no curso de Pier-
re Velas, de Toulouse, na França, a 
Universidade Aberta à Maturidade. 
Trata-se de um curso completo, que 
utiliza conceitos básicos de Piaget, 
Rogers e Paulo Freire, ministrado 
em quatro semestres, com 90 horas, 
em encontros que acontecem duas 
vezes por semana. “Temos alunos 
que nos acompanham desde seu 
início e muitas histórias boas acon-
teceram durante esses anos. Como 
colocamos em uma mesma sala pro-
fissionais de diferentes áreas — en-
genheiros, pedagogos, sociólogos e 
donas-de-casa —, todos têm histó-
rias de vida diferentes e essa mescla 
produz debates interessantes”, diz 
Prof. Dr. Antônio Jordão Neto, 
coordenador do curso.

Composto por três temas que 
abordam cerca de 150 disciplinas 
no decorrer dos semestres, o curso 
para a terceira idade atrai a atenção e 
desperta interesse em todos os par-
ticipantes. “Os temas são bastante 
abrangentes: organização prática 
para uma vida saudável, reciclagem e 
atualização cultural e atividades so-
cioeducativas. São aulas dinâmicas 
que envolvem orientações básicas 
de saúde, iniciação à cultura brasilei-
ra, vitalidade e estimulação cerebral, 
filosofia da maturidade, encontros 
da vida, sexualidade na terceira 
idade, história da música popular 
brasileira, cenas da vida através do 
cinema, panorama dos sistemas be-
neficiários aos idosos no Brasil e no 
exterior, história do teatro, o Brasil 
na década de 90, recordar é re-viver, 
entre outras”, continua ele.

Vivendo  
e aprendendo  

sempre –  
é a universidade  
na melhor idade
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E os alunos não precisam ser di-
plomados em nada para frequentar 
o curso. “Para se inscrever, basta 
trazer o RG, CPF e comprovante de 
residência. E serem maiores de 40 
anos. Os principais objetivos do cur-
so são proporcionar ao aluno ampla 
reciclagem e atualização cultural, 
conscientizá-lo de seus direitos e de-
veres enquanto cidadãos maduros, 
aumentar sua autoestima e ajudá-lo 
a promover sua inclusão tanto na 
vida pessoal quanto profi ssional, já 
que muitos, depois de passarem pelo 
curso, retomaram cursos em univer-
sidades brasileiras”, conta Jordão.

Matérias opcionais e muita 
história para contar
Além das aulas do currículo — a Uni-
versidade Aberta à Terceira Idade 
exige 75% de presença nas aulas mi-
nistradas para que o aluno obtenha 
seu diploma —, o curso inclui aulas 
opcionais como iniciação à infor-
mática, danças contemporâneas, 
iniciação ao Tai-Chi-Chuan, ofi cina 
de canto coral e iniciação à língua es-
panhola. “Há, ainda, visitas a museus 
e a pontos históricos de São Paulo. 
Tudo para incluir e sintonizar o alu-
no com o mundo contemporâneo”, 
continua ele.

Boas lembranças, contudo, sem-
pre marcam as aulas, que acontecem 
às 2as e 4as feiras. “Uma vez, a profes-
sora que ministrava aula de história 
contemporânea posicionou-se so-
bre a Revolução de 1932, dizendo ter 
sido um evento burguês. Uma das 

alunas levantou-se, disse que esteve 
na frente de batalha e que de burgue-
sa, a revolução não tinha nada. Na 
aula seguinte, trouxe fotos, cartas, 
mapas, tudo o que tinha guardado 
em casa e modifi cou o conceito da 
professora. Outra, na aula de músi-
ca popular brasileira contou sua ex-
periência como namorada de Baden 
Powell e outro aluno lembrou como 
foi ter sido vizinho do presidente 
João Goulart. São histórias que en-
riquecem o curso. Eu costumo dizer 
que enquanto dava aula na universi-
dade normal era um professor, atu-
almente, sou um educador porque 
educo meus alunos e sou educado 
por eles”, fi naliza Jordão.

O curso para a terceira idade do 
próximo semestre já está com as ins-
crições abertas e maiores informa-
ções podem ser obtidas pelo telefo-
ne (11) 3124 9600 ou através do site 
www.pucsp.br/cogeae. ■
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  Crônica - Dorotéia Fragata 

Quando vejo um senhor de idade 
sentado em um parque, lendo jornal, 
lembro-me da foto de uma reporta-
gem que acompanhei no início de 
minha carreira. A matéria abordava 
a aposentadoria e o redescobrir da 
vida, e a foto (assim como a reporta-
gem) foi feita com meu pai e duas de 
suas netas no Parque Alfredo Volpi, 
no Morumbi. Nos meus 18 anos de 
idade, não pensava o quão pesado po-
deria ser para uma pessoa parar de re-
pente com tudo que enriqueceu sua 
vida — profi ssão, passeios, reuniões 
em família — e ter o dia inteiro única 
e exclusivamente para descansar.

Meu pai não aguentou a quietude 
da aposentadoria. Aos 56 anos, pres-
tou vestibular (nunca tinha cursado 
uma faculdade) e foi estudar direito. 

Sua escolha levou-o de volta à vida e, 
durante anos, exerceu a profi ssão. A 
seu modo, lutou contra todas as suas 
defi ciências e foi buscar o seu sonho, 
tornando-se novamente útil. 

O valor da melhor idade
Um dia desses fui às compras em um 
supermercado e tive uma agradável 
surpresa. No caixa, idosos empaco-
tavam os produtos e os colocavam 
no carrinho, questionando se gos-
taríamos de ser acompanhados até 
o carro. Um deles usava aparelho 
auditivo.

Por que escrevo tudo isso? Para 
acordar as famílias que insistem em 
tratar o idoso como alguém que não 
precisa mais do trabalho e do conví-
vio familiar. O Reouvir — O Desper-
tar da Terceira Idade ensina-o a se 
redescobrir e aceitar suas limitações. 
Na Índia, são eles os conselheiros fa-
miliares e os jovens aprendem com 
a sua experiência. Sei que devemos 
fazer o mesmo aqui. E lembrem-se: 
o idoso de hoje foi alguém que lhe 
ensinou a andar, a falar e cuidou de 
você. Devolver a gentileza é questão 
de educação. Retribuir o amor é dig-
nifi car o coração. ■

Terceira idade, 
amor incondicional!

Dorotéia Fragata é jornalista e respon-
sável pela Fragata Comunicação que 
edita Ouvir Bem

Meu pai, 
Abel,  junto 
de duas de 
suas netas, 
Alessandra 
e Bianca, 
lendo, no 
parque
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  Avanços tecnológicos

A Sonicinnovations, uma em-
presa norte-americana de renome 
mundial, está presente, com seus 
produtos, no Brasil. Através da Po-
litec Importação e Comércio Ltda., 
está trazendo — e colocando no 
mercado nacional — a linha Touch 
de aparelhos auditivos, nos modelos 
Touch 24, Touch 12 e Touch 6.
    São aparelhos de última geração, 
todos digitais, com receptor no ca-
nal, redução de 50% no tamanho, três 
modelos diferentes, para atender as 
necessidades de cada paciente. São 
os menores  existentes no mercado 
e o som ouvido por seu usuário é o 
mais natural possível.

INFORME PUBLICITÁRIO

Os aparelhos atuais buscam de-
volver o convívio social de quem 
perdeu parte da audição e visam 
propiciar uma melhor qualidade 
de vida. A audição reconquistada 
permite que seu usuário converse 
novamente com amigos, frequente 
diferentes ambientes sonoros e par-
ticipe de festas de família.

SonicBLU para se conectar 
com o mundo
Para que o usuário do aparelho au-
ditivo tenha possibilidades de retor-
nar ao mundo dos sons perdido com 
o passar do tempo e volte a se comu-
nicar, inclusive, com os fi lhos — e 
netos — que podem morar longe do 
local onde está, a Sonic desenvolveu 
o SonicBLU, um dispositivo para en-
viar e receber ligações de celulares. 
Segundo a empresa que o comercia-
liza no Brasil, quando uma ligação é 
recebida, o SonicBLU envia o áudio 
do celular diretamente para o apare-
lho auditivo, sem interferências.

Consulte o otorrinolaringologista 
e descubra qual o modelo que mais 
se adapta a você. ■

21

SonicBLU 
(à esq.), um 
dispositivo 
que permite 
conversar 
ao celular

Linha Touch, 
da Sonic, 
aparelhos auditivos 
de última geração
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               Terapia fonoaudiológica
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Criado em 2007 com a proposta de 
gestão em excelência de qualidade, o 
Centro de Audiologia da Fundação 
Otorrinolaringologia surgiu para 
melhor atender tanto o idoso quanto 
o jovem — e até mesmo bebês — com 
difi culdade em ouvir, oferecendo tec-
nologia de ponta para reabilitação 
auditiva. “Três mil pessoas  já foram 
atendidas, desde a inauguração, to-
das encaminhadas por médicos, que 
passaram por testes com vários apa-
relhos auditivos até descobrir o que 
melhor se adaptou para ela”, diz dra. 
Isabela Jardim, a fonoaudióloga res-
ponsável pelo Centro.

O  trabalho do Centro de Audio-

logia está, principalmente, em des-
mistifi car o uso do AASI, o popular 
aparelho auditivo. “Existem idosos (e 
jovens também) que preferem fi car 
no silêncio para não sofrer precon-
ceito com o uso do aparelho desco-
nhecendo que os existentes são, pra-
ticamente, invisíveis”, explica.

Aparelhos auditivos
personalizados
Para passar pelo Centro de Audio-
logia, é necessário que o paciente 
venha por indicação médica. “Tra-
balhamos em parceria com os otor-
rinolaringologistas do Brasil inteiro. 
Recebemos os pedidos de exames 
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dos médicos, realizamos a avalição 
audiológica através de audiome-
tria, impedanciometria e emissões 
otoacústicas. Caso a perda auditi-
va já exista, solicitamos a prótese 
conveniente ao caso do paciente, 
orientando-o e acompanhando-o 
no processo de seleção e adaptação 
feita por ele próprio. Após a adapta-
ção e aquisição pelo paciente, conti-
nuamos acompanhando seu uso por 
um longo período, orientando-o”, 
continua.

Segundo dra. Isabela, é preci-
so tirar o estigma que fi cou entre 
ex-usuários de aparelho auditivo. 
“Existem pessoas que investiram 

dinheiro em aparelhos comprados 
sem a indicação de um otorrinola-
ringologista e acompanhamento 
fonoaudiólogico e acabaram por 
abandoná-lo porque não era ideal 
para uso. Aqui, no Centro de Audio-
logia, só entregamos o aparelho au-
ditivo quando o paciente sentir-se 
absolutamente confortável com ele 
e explicamos o quanto é fundamen-
tal o acompanhamento”, fi naliza. ■

Dra. Isabela 
Jardim e 
o Centro de 
Próteses  
Auditivas

Centro de Audiologia: R. Teodoro Sam-
paio, 352, cj. 151, tel. (11) 3062 9328 — 
Pinheiros — São Paulo. Atende a vári-
os convênios, de segunda à sexta-feira 
das 8 h0ras às 18 horas.
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