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Editorial

Ear Parade, 
um sonho 
realizado!

Grupo de Próteses
Implantáveis 
HC-FMUSP

realiza cirurgia de
implante coclear 2000

Crônica: 
2019 é o ano 
da audição!

Humm... Será 
que eu entendi 
direito?

A arte 
alertando para 
os cuidados 
auditivos
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Os resultados dos estudos mais 
recentes sobre Carga Global 
da Doença (GBD) indicam 

uma crescente e, agora, alarmante 
carga de perda auditiva.
As pesquisas envolvidas na perda au-
ditiva estão sendo direcionadas para 
fornecer informações detalhadas 
que os tomadores de decisão preci-
sam para posicionar a perda auditi-
va entre as prioridades de atenção à 
saúde; apresentar melhores práticas 
para atendimento de saúde auditiva; 
indicar as muitas condições adicio-
nais de mudança para os cuidados 
de saúde auditiva em todo o mundo 
e oferecer recomendações para, pri-
meiro parar o crescimento da carga 
da perda auditiva e depois reduzi-la.
Um dos principais impulsionadores 
da vitalidade econômica é uma for-
ça de trabalho educada e saudável. 
Além disso, as proporções de empre-
gos que dependem de comunicação 
falada ou alto nível de alfabetização, 
ou ambos, são altas e estão crescen-
do rapidamente em todo o mundo.

Saúde auditiva: 
uma grande preocupação 
para o século 21

Os pontos importantes a serem con-
siderados são:
-A ausência ou atenuação substancial 
do estímulo auditivo para o cérebro 
altera a conectividade e o processa-
mento do cérebro, especialmente, an-
tes dos 3 anos de idade e, novamente, 
após os 60 anos de idade.
- Crianças com perdas graves ou pio-
res de audição têm menos alfabetiza-
ção do que seus pares normalmente 
ouvintes e suas conquistas educacio-
nais são muito comprometidas.
-A maioria dos adultos com perda 
auditiva incapacitante tem uma sen-
sação de profundo isolamento e, ti-
picamente, se afastam da sociedade 
e até das interações familiares.
- Muitas pessoas com perda auditiva 
tentam escondê-la porque é comu-
mente associado ao envelhecimento. 
O estigma pode impedir o tratamen-
to e diminuir consideravelmente a 
auto-estima.
As doenças psicológicas são mais 
prevalentes em indivíduos com perda 
auditiva do que na população geral.

Ricardo F. Bento *
Natalia C de Sousa **

Editorial
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- Um número crescente de associa-
ções significativas foi demonstrado 
entre perda auditiva em pessoas ido-
sas e vários resultados negativos na 
saúde, incluindo associações entre 
perda auditiva e demência.
Todos os dados sugerem que uma alta 
ênfase na prevenção e tratamento da 
perda auditiva infantil, seria mais efi-
caz na redução da carga de perda au-
ditiva em países nos níveis mais baixos 
de prosperidade econômica e índices 
sociodemográficos, enquanto a aten-
ção especial aos adultos seria mais efi-
caz em países de nível superior.
Na última classificação anual global de 
doenças (feita pela revista LANCET 
2017), a perda auditiva é a 4a entre 347 
doenças que impactam nos anos de 
vida perdidos por incapacidade.
Segundo a OMS, aproximadamente 
50% das perdas auditivas poderiam 
ser evitadas e a maior parte do restan-
te poderia ser tratada com eficácia.

A OMS e o Banco Mundial catego-
rizaram a prevenção em três níveis: 
prevenção primária para evitar uma 
condição de saúde adversa; preven-
ção secundária para detectar uma 
condição em um estágio inicial para 
tratá-la prontamente e prevenção 
terciária para reduzir o impacto de 
uma condição estabelecida e para 
restaurar a função na máxima ex-
tensão possível.
A prevenção é melhor do que o trata-
mento de uma condição, geralmen-
te, é menos dispendiosa e, muitas 
vezes, pode ser implementada no ní-
vel da comunidade. Entre as causas 
evitáveis, destacam-se otite média, 
rubéola materna, outras doenças in-
fecciosas, problemas ao nascimento, 
uso excessivo de drogas ototóxicas, 
consanguinidade e exposição a sons 
altamente prejudiciais.
Intervenções secundárias e terciá-
rias são mais caras do que a preven-

ção primária, mas estão se tornan-
do mais viáveis em muitos países 
de renda baixa e média, devido à 
melhoria de suas economias. As-
sim, o escopo das considerações 
dos tomadores de decisão pode ser 
expandido para reduzir ainda mais 
a carga da perda auditiva.
Os principais tratamentos para 
perda auditiva atualmente são apa-
relhos auditivos para perdas leves 
a graves e implantes cocleares para 
perdas graves a completas.
A análise de custo-eficácia (ACE) 
pode fornecer as entradas de custo 
e custo-efetividade para as decisões. 
Os resultados podem indicar se um 
acréscimo a uma combinação exis-
tente de intervenções seria muito 
rentável, rentável ou não eficaz em 
termos de custos.
As ACE têm sido feitas para avaliar 
intervenções para perda auditiva 
em países de baixa e média renda: 
tratamentos de otite média crônica 
com uso de prótese auditiva aural, 
mais antibióticos tópicos e trata-
mento da meningite.
Uma ACE generalizada que inclua 
um amplo espectro de possíveis 
intervenções para prevenção e tra-
tamento da perda auditiva, ainda 
precisa ser feito para cada país ou 
região.
Profissionais de saúde auditiva es-
tão em falta na maioria dos países 
de renda baixa e média. Os impedi-
mentos para aumentar, ou mesmo 
manter a oferta incluem financia-
mento inadequado para a educação 

desses profissionais, migração de 
profissionais capacitados para paí-
ses de alta renda, baixa remunera-
ção e falta de um plano de carreira 
para profissionais de saúde auditiva 
que não sejam médicos.
A carga elevada e crescente de per-
da auditiva deve ser um argumen-
to convincente para colaboração e 
assistência internacional. Mesmo 
antes do presente ônus, a OMS e 
organizações não-governamentais 
(ONGs), como a Fundação Otorri-
nolaringologia no Brasil, vêm tra-
balhando há décadas para melhorar 
os cuidados com a saúde auditiva.
Felizmente, outros fatores favore-
cem o financiamento por agências 
de fomento proeminentes e ONGs 
para melhorar os cuidados com a 
saúde auditiva e  há uma mudança 
na ênfase  dada para as doenças  e 
lesões causadas pelas doenças não 
transmissíveis. Além do fato de 
que cinco das 17 metas da Agenda 
2030 da ONU para o Desenvolvi-
mento Sustentável são metas “in-
clusivas da deficiência” e os direi-
tos das pessoas com deficiência de 
receber os melhores cuidados de 
saúde e educação disponíveis e de 
participarem o mais amplamente 
possível na sociedade, conforme 
afirmado repetidamente e com for-
ça pela ONU e exigido pelas leis de 
muitos países.
Os custos atuais são altos mas po-
deriam ser reduzidos por meio de 
inovações em tecnologia, novos 
modelos e mais concorrência.

Prevalência 
• 10% da população mundial possui alguma deficiência auditiva.
• 5,6% da população brasileira possui deficiência auditiva.
• Aproximadamente 2% da população brasileira possui perda auditiva severa e profunda.
• A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que, até 2050, 500 milhões 
   de jovens e adultos terão perda auditiva devido ao uso de fones de ouvido.
• Com o número de pessoas idosas aumentando, quase 100% terão perda auditiva.
• A perda auditiva é a doença de comunicação mais comum no homem.
• Perda auditiva severa e profunda:
-  a cada mil nascimentos, uma a seis crianças apresentarão perda auditiva severa e profunda.
- a cada 100 nascimentos em unidade de terapia intensiva neonatal, 
   um a quatro recém-nascidos terão déficit auditivo.

EditorialEditorial
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* Professor Titular de Otorrinolaringologia da 
Faculdade de Medicina da USP
Comissário da Lancet / World Health Organization 
for Global Hearing Loss.

** Estagiária (Fellow) do Estágio de 
Complementação Especializada em Otologia e 
Otoneurocirurgia da Faculdade de Medicina da USP

Para implantes cocleares, escolhas 
inteligentes e maior concorrência  
também podem produzir grandes 
reduções no custo.
Além disso, a avaliação da perda au-
ditiva e adaptação de aparelhos au-
ditivos e implantes cocleares remo-
tamente via conexões de internet e 
equipamentos e pessoal apropriados 
em cada extremidade, tem o poten-
cial de aumentar tremendamente o 
impacto dos profissionais de saúde 
auditiva, particularmente na cober-
tura de grandes áreas geográficas.
Em países populosos de renda 
média, ou em grandes regiões do 
mundo, a criação de centros de ex-
celência poderia reduzir custos e 
melhorar o atendimento de casos 
complexos, como tem sido a expe-
riência em países de alta renda e em 
alguns países de renda média.
Esses centros reúnem em um só lugar 
o conhecimento necessário para os 
casos complexos e reduzem os custos 
por meio de eficiências de escala.
Comitês foram criados em pelo 
menos 24 países. Os grupos repre-
sentados nos comitês, geralmente, 
incluem associações profissionais, 
instituições acadêmicas, organiza-
ções para pessoas com deficiência, 

ONGs e Ministérios da Saúde, Edu-
cação e Assistência Social. O ponto 
importante é que o engajamento em 
nível de país é fundamental para a 
provisão ideal de cuidados da saúde 
auditiva, em que as condições po-
dem variar amplamente de país para 
país e em que a maioria das decisões 
é tomada em nível nacional.
Médicos, fonoaudiólogos, cientis-
tas e outros profissionais de saúde 
nas universidades devem estar for-
temente envolvidos nos cuidados 
da saúde auditiva.
Fundações de saúde podem ajudar a 
reduzir o impacto da perda auditiva.
Os esforços globais são necessários 
para atender às necessidades de 
saúde da criança e do adulto com 
perda auditiva. A perda auditiva 
não pode e não deve continuar a ser 
uma epidemia silenciosa. 

Editorial Crônica

Uma luta grande! Posso 
definir assim o que tem sido 

acompanhar todo o trabalho da 
Disciplina de Otorrinolaringologia 
da FMUSP, da Fundação 
Otorrinolaringologia e dos surdos 
que voltam a ouvir por meio da 
tecnologia.
Foi o primeiro trabalho que 
desenvolvi na virada do século – 
comecei em 2001 – e de lá para cá, 
tenho tido o privilégio de assistir a 
resultados que emocionam a alma 
em tratamentos com cirurgias de 
ponta e cirurgiões e fonoaudiólogos 
que abrem o caminho da audição 
à quem nasceu sem, ou por algum 
motivo, a perdeu.
Mas se até agora tem sido uma 
luta, há cerca de dois anos tenho 
percebido que esse quadro mudou. 
Da mídia, que se tornou mais 
sensível à causa e aos tratamentos, 
aos fabricantes de aparelhos 
auditivos convencionais e implantes 
cocleares que auxiliam os seus 
usuários a terem qualidade de vida 
com avanços tecnológicos incríveis, 
aos governantes do nosso país que 
lembraram dos surdos sinalizados 

na posse presidencial, embora a maioria 
use leitura labial ou implante coclear. E, 
nesse tempo todo, pude acompanhar o 
nascimento da Ear Parade, a primeira 
campanha de arte urbana voltada a 
cuidados auditivos.
Idealizada pelo Prof. Dr. Ricardo Bento, 
a Ear Parade ganhou às mídias digitais, 
composta por redes sociais, impressa e 
a eletrônica com uma força gigantesca e 
chegou, literalmente, aos ouvidos e olhos 
das pessoas. Com embaixadores ligados 
à causa, a Ear Parade também atinge os 
corações! O que mais me deixa feliz nisso 
tudo? Ah... a surdez tornou-se visível! E 
os tratamentos também! Parabéns para 
todos nós!

Dorotéia Fragata é 
jornalista e responsável 
pela Fragata Comunicação 
que edita a 
Revista Ouvir Bem

2019 – Definitivamente, 
o ano da visibilidade à audição

7
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Ear Parade

Tudo começou em um passeio de carro 
na Av. Paulista, em junho de 2017. “Há 

anos eu pensava em como dar visibilidade 
à deficiência auditiva em seus diferentes 
graus e a preocupação com o número cres-
cente de jovens com perda auditiva pre-
coce. Olhei a Elephant Parade e imaginei 
uma exposição com esculturas de orelhas 
gigantes. Fui atrás da Artery, a empre-
sa que organizou a Elephant e iniciamos 
o projeto”, diz Prof. Dr. Ricardo Ferreira 
Bento, idealizador do evento.
A primeira reunião aconteceu na sede da 
Fundação Otorrinolaringologia, no bairro 
de Pinheiros. Nela foram decididos quais os 
rumos deveriam ser tomados em relação à 
exposição. “A Fundação Otorrinolaringolo-
gia ficou com a organização geral de posts e 
chamadas no Instagram e Facebook com in-
formações a serem divulgadas como alerta à 

população. E também se responsa-
bilizou em conectar otorrinolarin-
gologistas da equipe da FMUSP, 
fonoaudiólogos, psicólogos e as-
sistentes sociais para engajá-los à 
causa”, continua o professor.
Já a Artery Produções preparou 
o regulamento para a escolha das 
obras a serem pintadas nas escul-
turas de orelhas, a fabricação delas 
em fibra de vidro, às autorizações 
junto à Prefeitura de São Paulo em 
relação aos locais em que seriam 
colocadas e à busca de patrocínios 
e parceria.

Brasília, 2018
O lançamento da Ear Parade deu-
-se em 16 de agosto de 2018, na 
abertura do Congresso da Fun-
dação Otorrinolaringologia. A ar-
tista plástica Luda Lima foi a pri-

meira a pintar uma escultura de 
orelha no Centro Internacional de 
Convenções do Brasil com o tema 
Escute o Voar. A obra levou dois 
dias para ficar pronta. “Na aber-
tura do Congresso, convidamos 
todos os participantes a aderirem 
à causa para que se tornasse uma 
onda gigante de sensibilização à 
audição. E o interesse surgiu rapi-
damente”, diz Bento.
Em setembro, começaram as ins-
crições nas mídias sociais e, em 
janeiro de 2019, foram pré-sele-
cionadas 44 obras de 35 artistas. 
“Foi um trabalho bastante rico 
com vários temas que demons-
travam como os artistas enten-
diam a audição e aí apresentamos 
os projetos aos patrocinadores”, 
continua Carol Barreto, diretora 
da Artery Produções.

Obra: O Mergulho 
Artista plástica: Julia Takeda

Ear 
Parade, 
um sonho 
realizado! 

EAR PARADE

Professor Ricardo Bento junto com os embaixadores da Ear Parade
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22 de abril
Depois de alguns meses, entre 
reuniões e projetos, foi escolhido 
o Shopping Frei Caneca para se-
diar as pinturas ao vivo dos artis-
tas plásticos selecionados. O iní-
cio aconteceu no dia 22 de abril. 
“No primeiro dia, seis deles inicia-
ram seus trabalhos em esculturas 
de 2,40m e até 20 de junho, todos 
eles transformaram o átrio do sho-
pping em um grande – e divertido 
– ateliê, chamando a atenção dos 
frequentadores do lugar. No dia 
24 de junho, tivemos o coquetel de 

EAR PARADE Ear Parade

lançamento”, continua ela.
As obras ficaram expostas nos 
andares do shopping até o dia 23 
de julho e, no dia seguinte, fo-
ram para as ruas e praças de São 
Paulo. “Em todos os momentos, 
tivemos divulgação na mídia. A 
importância da audição e a surdez 
precoce, que deve chegar a 500 

milhões de pessoas com algum 
grau de deficiência auditiva no 
mundo todo – dados da Organi-
zação Mundial de Saúde – cha-
mou a atenção dos jornais, di-
versos telejornais e programas de 
várias redes de televisão e nossa 
equipe se desdobrou para dar voz 
à deficiência auditiva. Acredita-
mos, agora, que os nossos objeti-
vos em desmistificar os aparelhos 
auditivos convencionais, trata-
mentos e cirurgias com próteses 
implantáveis para promover qua-
lidade de vida com boa audição a 
todos, serão alcançados”, finaliza 
Ricardo Bento. 

Millena Machado, 
embaixadora da Ear Parade, 

inicia o coquetel da exposição

Ear Parade

10

Da esquerda para a direita, a 
equipe da FO que organizou a 
Ear Parade: a fonoaudióloga 
Isabela Jardim, Dra. Paula 
Tardim Lopes, Prof. Dr. 
Ricardo Ferreira Bento e a 
administradora Adriana Fozatti
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Chamar a atenção aos proble-
mas auditivos, invisíveis para 

a maioria da população, sempre 
foi a meta da Ear Parade. E, com 
o seu projeto em desenvolvimento, 
vários objetivos foram se tornan-
do claros para toda a equipe. “Na 
minha vida acadêmica, sempre 
me questionei sobre a rejeição que 
senti, por parte dos pacientes, ao 
uso dos aparelhos auditivos con-
vencionais. Assim como os óculos, 
que melhoram a visão de quem os 
utiliza, eles são responsáveis pela 
melhoria da audição e proporcio-
nam qualidade de vida. E desmis-

tificar o seu uso é um dos objetivos 
da campanha”, diz Prof. Dr. Ricar-
do Ferreira Bento. 
Com uma equipe formada por 
Dra. Paula Tardim Lopes, otorri-
nolaringologista e cirurgiã, a ad-
ministradora Adriana Fozatti e a 
fonoaudióloga Isabela Jardim, todas 
pertencentes à Fundação Otorrino-
laringologia, o professor Ricardo 
Bento elencou todos os cuidados 
em relação à saúde auditiva que se-
riam passados à população.
“Fizemos posts explicativos nas re-
des sociais com alertas sobre a ne-
cessidade das vacinas de sarampo, 

rubéola, meningite e gripe, esclare-
cimentos sobre os cuidados com os 
ouvidos – não colocar nada dentro 
deles – e tratar as infecções cor-
retamente, além de alertas sobre 
o uso constante de fones de ouvi-
do durante o dia, em volume alto, 
provocando a morte das células ci-
liadas da cóclea e causando surdez 
precoce e irreversível”, diz ele.

Terceira idade
A preocupação com os idosos 
também foi um dos pontos prin-
cipais dos posts do Facebook. 
“Recebo muitos idosos no Centro 

de Audiologia. E assisto sempre 
a melhora na qualidade de vida 
daqueles que começam a usar os 
diversos tipos de aparelhos au-
ditivos convencionais disponí-
veis. É gratificante a melhora do 
paciente na comunicação com 
familiares, amigos e até a volta 
a algum tipo de trabalho. Então, 
inserimos posts para auxiliar so-
bre as possibilidades de reabilita-
ção auditiva em todas as idades 
e os benefícios que elas trazem a 
todos, principalmente aos idosos. 
Queremos mostrar que é possível 
envelhecer de uma maneira mais 

Ear Parade Ear Parade

A arte 
alertando para
os cuidados 
auditivos

A arte 
alertando para
os cuidados 
auditivos
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saudável e comunicativa”, diz Isabela 
Jardim, a fonoaudióloga da equipe 
organizadora.
Os posts alertaram sobre depres-
são, Alzheimer e a solidão que os 
idosos sentem quando a audição 
diminui – ou desaparece – e o 
isolamento social que também 
pode acarretar. “A presbiacusia 
é a diminuição auditiva relacio-
nada ao envelhecimento por al-
terações degenerativas. Acontece 
para todos em diferentes graus. 
Somado a isso, alguns idosos tor-

Ear Parade Ear  Parade

nam-se deprimidos afastando-se  
da família pela dificuldade de 
comunicação. Já aqueles que têm 
propensão ao Alzheimer, podem 
desenvolver a doença mais rapi-
damente. E o uso de aparelhos 
auditivos convencionais ajuda na 
cognição e permite uma melhor 
qualidade de vida”, continua pro-
fessor Ricardo.

Arte & cor
A Fundação Otorrinolaringologia 
unida a Artery Produções deu cor 

e voz à audição. “As esculturas de 
orelhas vieram para alertar, avisar 
e esclarecer sobre a audição e os 
cuidados que se deve ter com esse 
sentido que mantém todos conec-
tados com o mundo exterior! As 
esculturas de orelhas gigantes, com 
2,40m vieram para demonstrar 
como é importante 
ouvir, seja com auxí-
lio de aparelho audi-
tivo convencional ou 
implantes cocleares. 
Ouvir é o retrato da 
nossa exposição – co-
lore a vida, estimula 
o raciocínio tanto em 
idosos, que perdem 
a audição por causa 
da idade, quanto em 
crianças que nascem 

com deficiência auditiva ou a ad-
quirem com o tempo – e precisam 
começar o tratamento o mais rapi-
damente possível! Ouvir é qualida-
de de vida!”, finaliza Prof. Ricardo.

15

Exposição das esculturas de orelhas gigantes no coquetel de lançamento

Caminhada da Ear Parade 
na Av. Paulista em julho

Giovane Pasa e Carolina Barreto, diretores da Artery Produções
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Fundado em 1989 pelo Prof. 
Dr. Ricardo Ferreira Bento, o 

Grupo de Próteses Implantáveis 
HC-FMUSP alcançou um número 
de cirurgias digno de comemora-
ção! Trata-se da cirurgia número 
2 mil realizada no mês de março, 
com paciente do Sistema Único de 
Saúde. “É um trabalho em equipe 
e são 24 triagens por mês para 
realizarmos 12 cirurgias mensal-
mente”, diz o professor.
Quando a equipe começou, com-
posta por médicos, fonoaudió-
logo, psicólogo, assistente social 
e engenheiros, a importação dos 
aparelhos com componentes 
eletrônicos e de informática era 
restrita e difícil de chegar ao 
Brasil. “Conseguimos produ-
zir o primeiro implante coclear 
brasileiro, monocanal, FMUSP 
1, que foi implantado no pacien-
te  F.C.R.C.J. depois de muitas 
pesquisas e viagens da equipe. 

Grupo de Próteses 
Implantáveis HC-FMUSP 
realiza cirurgia de 
implante coclear 2000

Quando o procedimento cirúrgi-
co se tornou SUS, chegamos ao 
centésimo implantado em 2001”, 
lembra Dr. Ricardo.
 
Cirurgia de tronco cerebral
O Grupo de Próteses Implantáveis 
HC-FMUSP foi o responsável por 
aprimorar e desenvolver técnicas 
cirúrgicas para casos mais compli-
cados com ossificação da cóclea, 

decorrentes de sequela da meningi-
te e também realizou a primeira ci-
rurgia de implante tronco-encefáli-
co do Brasil. Junto ao trabalho com 
as fonoaudiólogas e psicólogas, 
nossa equipe teve reconhecimento 
mundial”, continua ele.
Hoje o grupo faz 24 triagens por 
mês e realiza, em média, 12 cirur-
gias e 12 ativações. “Os candidatos 
ao implante coclear vêm pela rede 
CROSS da Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, o paciente 
passa por uma consulta em UBS 
ou AME e, quando diagnosticado 
com perda auditiva severa ou pro-
funda, é encaminhado para o HC. 
E entre a primeira consulta com 
paciente e a cirurgia, leva de seis 
meses a um ano”, diz Dr. Robinson 
Koji Tsuji, coordenador do Grupo.

Fonoaudiólogas e 
psicólogas
Fazem parte do grupo, além de 
otorrinolaringologistas, fonoau-
diólogas, psicólogas e assistente 
social. “Todas as cirurgias são de-
cididas em reuniões com a equipe 
multidisciplinar. Para os pacien-
tes com mais tempo de cirurgia, 

há um retorno anual para novas 
programações dos implantes co-
cleares”, diz Valéria Goffi, diretora 
do grupo de fonoaudiólogas. 
O Grupo de Próteses Implantáveis 
HC-FMUSP promove, durante o 
ano, cursos para profissionais de 
saúde, de educação e encontro de 
pais e de implantados para troca 
de experiências e confraterniza-
ção. “É importante essa integra-
ção. Em relação à educação, por 
exemplo, há certos cuidados com 
os alunos deficientes auditivos – 
sentar na frente da sala de aula 
para poderem ouvir melhor – e, 
com as famílias, o convívio e o 
relato dos problemas e soluções 
criativas de cada um, aproxima a 
todos”, continua ela.
“Agora nosso objetivo é chegar 
aos três mil!”, finaliza o professor. 
Questão de tempo!

Fga. Valéria Goffi em 
atendimento

Prof. Ricardo, fundador do Grupo de 
Próteses Implantáveis HC-FMUSP Dr. Robinson Koji avalia 

paciente para a cirurgia
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Som da televisão alto, rádio 
em volume que incomo-

da a todos da casa e perguntas 
que precisam ser feitas duas ou 
três vezes seguidas até o idoso 
responder. E a resposta nem 
sempre é sobre o que foi per-
guntado. Apesar dessa história 
parecer do século passado, está 
se tornando mais comum do 
que se imagina. “A expectativa 
de vida está crescendo no mun-
do todo. E, no Brasil, não é di-
ferente. A perda auditiva ocorre 
pelo desgaste natural da idade, 
pois a audição é o único sentido 
que está alerta 24 horas por dia”, 
diz o otorrinolaringologista.
A presbiacusia – ou perda de 
audição pelo envelhecimento 
– acontece a partir dos 60 anos 
por causa da morte de algumas 
células auditivas. “Cuidados 
com a saúde em um todo podem 

ajudar a retardar esse processo. 
O controle do diabetes, pressão 
alta, não beber e não fumar po-
dem auxiliar bastante. E, claro, 
se manter longe de música alta 
ou fugir de ruídos altos. E, ao 
sentir qualquer dificuldade em 
se comunicar, o idoso deve pro-
curar o otorrinolaringologista”, 
continua ele.
 
Aparelho auditivo 
convencional
Ainda há preconceito em relação 
ao uso do aparelho auditivo con-
vencional. E a maioria deles tem 
a parte que é posicionada den-
tro das orelhas quase invisível. 
“O idoso que estiver sentindo 
dificuldade em entender o que 
ouve deve procurar sem demo-
ra o otorrino. O médico pedirá 
exames clínicos e o encaminhará 
para o fonoaudiólogo para que o 

paciente teste aparelhos audi-
tivos convencionais e descubra 
qual o que se adapta mais a ele”, 
diz Dra. Paula Tardim Lopes, 
otorrinolaringologista.
O importante é viver com qua-
lidade de vida. A audição é o 
meio de comunicação que per-
mite a integração de todos. “Há 
aparelhos para todos os tipos 
de perda auditiva. E quando 
não há resposta com aparelhos 

Humm... Será que 
eu entendi direito?

auditivos convencionais, há im-
plantes cocleares que vão propi-
ciar a audição a quem a perdeu. 
O que se deve ter em mente 
sempre é que escutar ajuda a 
estimular a memória e o racio-
cínio e permite a sociabilização 
dos idosos junto a seus familia-
res, amigos e até à volta ao tra-
balho ou a participar de cursos 
que aumentem o seu grupo de 
amizade!”, finaliza o professor.



Anúncio EAR PARADE 
Artery vai mandar

O PRIMEIRO EVENTO
DE ARTE URBANA NO

MUNDO RELACIONADO
À SAÚDE AUDITIVA.

A Ear Parade é uma iniciativa da Fundação Otorrinolaringologia que 
atua como ferramenta de prevenção, reabilitação e incentivo ao 
tratamento com aparelhos auditivos e implantes cocleares, por meio da 
democratização da arte.

60 esculturas de orelhas de 2,40 metros foram expostas nos 
principais pontos de São Paulo para chamar atenção da população 
sobre a importância do cuidado com a saúde auditiva.

No dia 29/08 acontecerá o leilão das obras e parte do valor arrecadado 
será destinado ao Projeto Reouvir, que doa aparelhos auditivos e 
implantes cocleares à comunidade carente; e ao LIM-32, laboratório 
que realiza pesquisas com células tronco para regeneração auditiva.

Dê o seu lance e garanta sua escultura no link:

Lances Online

09/08 a 28/08
www.iarremate.com/iarremate2/011

Aumente o volume desse projeto:

Lances Online

09/08 a 28/08
www.iarremate.com/iarremate2/011

Aumente o volume desse projeto:desse projeto:
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