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Você conhece – ou ouviu falar – daquele barulho que incomoda o tempo todo e
quanto menos som ambiente tiver, ele está mais presente? Aquele que pode se 
assemelhar a um chiado de panela de pressão ou um fi o de água que não para de 
cair? Ou mesmo um apito? É o zumbido, conhecido sintoma que leva muitos a 
procurarem o otorrinolaringologista. Essa é uma das matérias em destaque na 
nossa sexta edição. E aproveitamos para divulgar que o GAPZ – Grupo de Apoio 
às Pessoas com Zumbido – reiniciará as suas atividades no HC-FMUSP com 
novas pesquisas nessa área. 

E como descobrir se há necessidade de aparelho auditivo? Nessa edição, mostramos 
as etapas desde a consulta com o otorrinolaringologista até a descoberta e 
adaptação c   s uma reportagem sobre as novidades em aparelhos auditivos 
colocados cirurgicamente para que entendam seu funcionamento.

A vertigem, sua causa e tratamento, foi outra matéria selecionada – e escrita –
especialmente para você, leitor. E para quem tem dúvidas da importância da 
memória musical para a melhoria da autoestima do idoso, preparamos uma 
reportagem sobre o trabalho dos Trovadores Urbanos.

Para fi nalizar, esclarecemos se há idade limite para a cirurgia de implante coclear e
apresentamos a história da nossa paciente Ana Maria Assumpção, que voltou a 
ouvir depois do procedimento cirúrgico, mesmo tendo mais de 30 anos de surdez 
e hoje, começa a cantar em um coral. Uma evolução e tanto!

Boa leitura a todos!                Ricardo Ferreira Bento
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“Minha fi lha nasceu com a orelha 
direita displásica. Gostaria de en-
tender melhor sobre isso e se exis-
te algum tipo de plástica para a re-
constituição da orelha. Se houver, 
a partir de qual idade é recomen-
dada?”

Ricardo de Jesus, São Paulo, SP

• Encaminhamos seu e-mail 
pa ra o Prof. dr. Ricardo Bento. 
Aguarde orientações sobre o 
caso de sua fi lha.
 
“Como faço para encontrar um 
otorrinolaringologista especialista 
em zumbido?”

Raquel Viner, São Paulo, SP

• O GAPZ – Grupo de Apoio 
às Pessoas com Zumbido – re-
tomará suas atividades no HC 
– FMUSP em breve. A médica 
responsável por esse trabalho é 
a Dra. Jeanne Oiticica que, nesta 
edição da revista, também escla-
rece sobre esse problema.
 
“Gostaria de receber exemplares 
para disponibilizá-las para pacien-
tes do meu consultório.”

Luciana Carvalho, 
São Paulo, SP

“Sou fonoaudióloga e gosto muito 
dos assuntos abordados por vocês. 
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Os temas são interessantes 
e as matérias bem escritas, 

em uma linguagem informa-
tiva. Gostaria de receber as 

próximas edições.”
Tatiana Leal, São Paulo, SP

“Sou fonoaudióloga e gostaria de 
receber as revistas.”

Nadine Rodrigues, Bauru, SP

“Gostaria de receber a primeira 
edição da Ouvir bem.”

José Pinheiro, Marília, SP

“Tive acesso a revista no congres-
so em Curitiba e quero receber as 
próximas.”

Tarso Cajazeira, 
Feira de Santana, BA

“Sou mãe de Samara, uma criança 
implantada há um ano e quero mui-
to receber a revista. Meu acesso à 
internet é bastante limitado. Por isso 
peço que me enviem as revistas.”

Rosane Domingos, 
Hortolândia, SP

• Agradecemos todos os elo-
gios e enviaremos os exempla-
res pedidos, mas lembramos 
aos nossos leitores que todas 
as edições da revista Ouvir bem 
estão disponíveis no site www.
forl.org.br.

05Surdez  na  terceira  idade

“Minha mãe tem 84 anos 
de idade e estamos fazendo 
de tudo para que coloque 
um aparelho auditivo. Esse 
processo está muito difícil 
porque ela não quer inco-
modar os fi lhos e, como 
mais velho deles, comecei o 
trâmite junto à UBS do Re-
creio dos Bandeirantes. 
Li uma matéria na Ouvir 
bem sobre implante coclear 
e gostaríamos de saber se 
ela pode fazer essa cirur-
gia e qual é o procedimen-
to para que seja realizada 
pelo SUS. Porém, não sei 
se estou agindo certo. Ela 
só assiste a TV no último 

volume. É caso mesmo de 
cirugia? Vocês podem me 
ajudar?”

Silvio Leonardo, 
São Paulo, SP

• Nesta edição, publicamos 
uma matéria sobre como pro-
ceder para descobrir se há ne-
cessidade do uso de aparelho 
auditivo convencional. Leia 
que você terá as orientações 
necessárias. Encaminhamos 
a sua carta a um otorrinola-
ringologista que lhe auxiliará 
melhor, esclarecendo-o sobre 
os procedimentos médicos 
em relação à defi ciência audi-
tiva. Boa sorte a vocês.
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São Paulo, SP

• Nesta edição, publicamos 
uma matéria sobre como pro-
ceder para descobrir se há ne-
cessidade do uso de aparelho 
auditivo convencional. Leia 
que você terá as orientações 
necessárias. Encaminhamos 
a sua carta a um otorrinola-
ringologista que lhe auxiliará 
melhor, esclarecendo-o sobre 
os procedimentos médicos 
em relação à defi ciência audi-
tiva. Boa sorte a vocês.
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 Prestes a descansar de mais um 
dia de trabalho exaustivo e, no mo-
mento de se ajeitar na cama, viran-
do-se de lado, o quarto roda sem pa-
rar. Não se assuste, pode ser VPPB, 
a Vertigem Posicional Paroxística 
Benigna. “Vertigem é o termo gené-
rico dado a um tipo de tontura, a que 
roda. Na verdade, é um sintoma da 
VPPB, que é um distúrbio do labirin-
to e tem como sintoma principal a 
vertigem, rápida, que dura segundos 
e é desencadeada por um movimen-
to específi co da cabeça, quando ela é 
virada para um determinado lado”, 
diz Dr. Ítalo Medeiros, otorrinola-
ringologista do HC-FMUSP.

Labirinto e audição
E o que é o labirinto? Responsável 
pela audição e por boa parte do equi-
líbrio é a parte que está localizada 
de forma mais interna na orelha. 
E, nessa parte do ouvido, existem 
os otólitos – cristais de carbonato 
de cálcio – que devem estar depo-
sitados e fi xados no vestíbulo, uma 
pequena parte robusta do labirinto 
responsável por sinalizar ao cérebro 
qual movimento retilíneo a pessoa 
está fazendo, mesmo de olhos fe-
chados. Se ela sobe ou desce em 
um elevador, ou anda para frente ou 
para trás. “A VPPB acontece quan-
do esses pequenos cristais saem do 
vestíbulo e vagam por três anéis – ou 
canais semicirculares – que também 

fazem parte do labirinto. E daí vem a 
tontura que roda, quando tentamos 
virar a cabeça. Esses cristais se des-
locam dentro dos canais”, explica o 
médico.

 
VPPB e labirintite 
Na VPPB, a queixa de vertigem do 
paciente não relata náusea ou vômi-
to. “O paciente idoso tem problemas 
metabólicos da glicemia, hormônios 
da tireoide, gorduras no sangue, 
trauma de cabeça e problemas vas-
culares associados. Erros alimen-
tares também provocam a VPPB. A 
volta dos sintomas é mais comum 
no idoso”, diz Dr. Ítalo.

Já a labirintite é uma das doenças 
do labirinto, decorrente de uma in-
fl amação dessa estrutura. “A labirin-
tite é raríssima e sequer chega a 1% 
de todos os quadros de tontura. A 
VPPB, entretanto, é responsável por 
25% das queixas dos pacientes em 
todo o mundo”, continua ele.

Para o médico, o melhor meio de 
prevenir a VPPB é ter uma boa e ba-
lanceada alimentação, além do con-
trole rígido das taxas metabólicas. 
“A atividade física deve ser estimula-
da para a melhoria geral do organis-
mo e traumas de cabeça e pescoço 
precisam ser evitados. É importante 
avaliar também os vasos que levam 
a irrigação de sangue para a cabeça. 
Tudo isso ajuda na prevenção”, in-
forma o médico.

               Vertigem

Que tontura, doutor!

 O tratamento – e a cura – pode 
acontecer em menos de trinta mi-
nutos. “O otorrinolaringologista es-
tabelece, através de manobras de 
diagnóstico, onde estão os cristais 
dentro do labirinto. Com as mano-
bras de reposição canicular certas, 
consegue-se recolocar os cristais 

para dentro do vestíbulo e a tontura 
vai desaparecer. Há pacientes que 
dizem aliviados, no consultório: 
‘Doutor, o senhor tirou a minha ton-
tura com as mãos’. Portanto, procu-
re o otorrino e não se satisfaça com 
o diagnóstico de labirintite”, fi naliza 
Ítalo. ■
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A idade foi avançando e, sem sa-
ber o porquê, de repente, o idoso 
começa a pedir para repetir frases 
inteiras, aumenta o som da televi-
são e não ouve o toque do telefone 
de modo algum. Isso sem falar no 
problema que se torna entender o 
que falam com ele em um ambiente 
ruidoso. “Pode ser a presbiacusia, a 
perda auditiva relacionada ao enve-
lhecimento. O idoso vai precisar da 
ajuda de um otorrinolaringologista 
e um fonoaudiólogo para não se iso-
lar e sofrer com essa defi ciência que 
acontece na terceira idade”, diz dra. 
Mariana Hausen Pinna, otorrinola-
ringologista do HC-FMUSP.

Segundo ela, a queixa principal 
dos pacientes nessa fase é a de não 

se comunicar direito e dependendo 
da vida social que possuem, sofrem 
porque sabem que não perderam 
a capacidade de pensar e, sim, de 
ouvir. “Temos pacientes que se iso-
lam e fi cam deprimidos por terem 
medo de não serem entendidos pe-
los familiares ou junto dos amigos e 
preferem fi car quietos, em sua casa, 
não participando de nenhum evento 
social”, comenta a médica.

O primeiro passo para resolver o 
problema é procurar um otorrino-
laringologista que vai examinar a 
causa aparente. “No exame clínico, 
descobrimos se há acúmulo de cera, 
otite – infl amação do ouvido – ou 
outro problema similar. Depois de 
tratados os problemas iniciais, o 

paciente deverá fazer uma audiome-
tria”, diz dra. Mariana.

               
Audiometria e aparelho
auditivo convencional
A audiometria é um exame simples, 
que não expõe o paciente a nenhum 
risco. “A fonoaudióloga o levará a 
uma cabine acústica e ele receberá 
vários estímulos sonoros em fre-
quências e intensidades diferentes, 
gerando um gráfi co dos sons que es-
cuta. O resultado será avaliado com 
o otorrinolaringologista”, continua.

Geralmente, o idoso tem perda 
auditiva em sons agudos. “Sons mais 
fi nos como ‘s’, ‘x’ e a voz feminina são 
difíceis de entender. Se isso acontecer, 
ele será encaminhado para a fonoau-
dióloga a fi m de descobrir o aparelho 
correto para o seu caso”, diz ela.

Nessa fase, são feitos alguns testes 
e escolhido o aparelho ideal. “O ido-
so precisa estar ciente da adaptação 
do aparelho auditivo convencional. 
Não é como óculos, que basta ajus-
tar e passa-se a enxergar melhor. Em 
casa, ele vai vivenciar os sons do coti-
diano e fazer um relatório sobre o que 
entende bem ou não. A partir daí, a 
fonoaudióloga vai ajustar o aparelho 
para melhorar sua audição. Depois de 
ajustado, o paciente fará consultas se-
mestrais com os dois profi ssionais”, 
explica a médica. E fi naliza: “A mu-
dança na autoestima e autoconfi ança 
a partir do uso do aparelho, levam o 
paciente a voltar a ter vida social ativa 
e sentirem-se seguros novamente”. ■FO
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Boa audição, o caminho para 
viver bem

Dra. 
Mariana 
em 
consulta 
com 
d. Ivone 
Farão
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Dra. Mariana, através do otoscópio, 
examina a paciente clinicamente. Com o 
envelhecimento, ocorre a perda auditiva

D. Ivone, durante o exame audiométrico, 
recebe vários estímulos sonoros em 
frequências e intensidades diferentes

A fonoaudióloga, durante a audiometria, 
acompanha o gráfico e interpreta as 
dificuldades auditivas da paciente
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Exames para 
chegar ao aparelho 
auditivo
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            História de sucesso
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Fernando 
Buck 
conversa, 
agora, 
com os 
netos por 
telefone

Fernando Buck, 80 anos, aposenta-
do, pai de três fi lhos, avô de seis netos, 
voltou a ter prazer de ouvir depois de 
usar o aparelho auditivo convencio-
nal. “A perda auditiva se instalou aos 
poucos, por causa do barulho ensur-
decedor do local que trabalhei mais 
de uma década. Somente há três anos, 
o aparelho convencional passou a 
fazer parte direto da minha vida. E o 
resultado tem sido bom”, disse ele.

A vida social de Fernando também 
mudou depois do uso do aparelho 
auditivo convencional. Suas saídas 

A emoção de ouvir 
jogos pelo rádio

diárias com a cachorrinha Kruska, no 
fi nal da tarde, tornaram-se mais segu-
ras. “A vida em família, as conversas 
com os amigos na praça e com os no-
vos vizinhos, tornou-se melhor. Até a 
relação com a minha fi lha que moro 
junto, está diferente. A Kruska, minha 
cachorra, ganhou mais atenção e cari-
nho porque ouço o som dos carros na 
rua e posso passear com ela com mais 
segurança”, relatou Fernando.

               
Alívio para a tontura
O aparelho auditivo convencional 
de Fernando Buck também o auxi-
lia nas crises de tontura que tem. “O 
uso do aparelho estabiliza esse mal 
estar que aparece de vez em quando 
e consigo ouvir novamente o que 
sempre gostei – os jogos de futebol 
transmitidos pelo rádio. Tem mais 
emoção!”, continua.

A autoconfi ança de Fernando tam-
bém mudou. Segundo seus netos, ago-
ra é possível conversar com o avô por 
telefone. “Sinto-me mais a vontade 
em atender as ligações porque enten-
do o que estão falando comigo. Agora 
atendo e até converso mais”, diz ele.

E finaliza: “Recomendo a quem pre  -
cisa. Eu me tornei mais participa ti vo 
em tudo que me cerca e o apare lho 
auditivo convencional foi de gran  de 
ajuda em todo esse processo”.  ■

FERNANDO BUCK
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implantáveis 
permitem vida 
social intensa
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Tecnologia de ponta 
para ouvir melhor

               Novidades

Vários aparelhos têm surgido para 
resolver a surdez. De vários tama-
nhos, para pessoas de diferentes ida-
des, o importante é buscar qualida-
de de vida. E ela só é possível quando 
todos se comunicam.

“É importante conhecer primei-
ro os graus de surdez para entender 
quais os aparelhos poderão ser usa-
dos pelo paciente. Existe a surdez de 
condução, que afeta o ouvido externo 
ou médio e acontece quando as on-
das sonoras não são bem conduzidas 
para o ouvido interno. Há a surdez do 
nervo auditivo ou da cóclea (ou neuros-
sensorial), que acontece quando a 
cóclea – o órgão interno da audição – 
não consegue transformar a energia 
mecânica das vibrações sonoras em 
elétrica transmitida ao cérebro que 
a interpretará como sons. Também 
existe a surdez retrococlear, que acon-
tece quando o nervo auditivo está 
danifi cado ou inexiste e a surdez mista 

Novos 
aparelhos 
disponíveis 
a pacientes

que atua com eletromagnetismo. 
Composto por um microfone que 
capta o som, um processador de som 
e um transdutor que conduz os sons 
para os ossículos da audição – estri-
bo, bigorna e martelo – levando-os a 
vibrar de forma semelhante ao pro-
cesso normal auditivo.

Outro aparelho totalmente im-
plantável é o Esteem. Indicado para 
pacientes que tenham perda auditiva 
neurossensorial bilateral de mode-
rada a severa e estável, é conhecido 
como o ouvido invisível. O implante 
incorpora a membrana do tímpano 
como microfone e os ossículos da 
audição detectam o sinal mecânico. 
A vibração da membrana do tímpano 

CARINA

Totalmente 
implantável, 
o paciente 
pode usá-lo 
até na água

CARINA

Totalmente 

e dos primeiros ossículos do ouvido 
produzem energia elétrica captada 
por um tipo de sensor piezoelétrico, 
um tipo de material que, ao dobrar, 
duplica a energia. O sinal elétrico é 
enviado a um processador onde será 
fi ltrado, amplifi cado e transmitido 
como vibração para o estribo e para 
a orelha interna. “O Esteem já foi usa-
do em cirurgias de estudo do HC-
FMUSP e os resultados foram exce-
lentes”, continua o médico. 

Já o Vibrant é um aparelho semi-
implantável que estimula os pe-
quenos ossos do ouvido médio ou 
diretamente do ouvido interno. 
Composto por uma parte externa – 
microfone, programador e bateria 
– e outra interna implantada através 
da cirurgia é indicado para quem tem 
malformações de orelha externa e 
média com perda auditiva bilateral e 
estável nos últimos dois anos.

“Toda essa evolução de aparelhos 
colocados cirurgicamente represen-
tam qualidade de vida para quem 
perde a audição. Procure o otorrino-
laringologista para se orientar me-
lhor”, fi naliza o professor. ■

– de condução e do nervo, que é uma com-
binação de perda auditiva condutiva 
com perda auditiva neurossensorial e 
acontece no ouvido médio e interno 
ao mesmo tempo. E, para a maioria 
dos casos, há solução”, explica Prof. 
dr. Ricardo Ferreira Bento, diretor do 
Grupo de Surdez do HC-FMUSP.

 
Próteses totalmente 
implantáveis
Entre as novidades que as empre-
sas de próteses lançaram, estão as 
totalmente implantáveis, colocadas 
cirurgicamente, que permitem uma 
vida social mais intensa, já que os 
pacientes podem, inclusive, praticar 
natação ouvindo o som da água da 
piscina, rio ou mar. “São aparelhos 
indicados para quem possui sur-
dez neurossensorial, de condução 
ou mista, implantadas embaixo da 
pele”, continua o otologista.

O Carina é um desses aparelhos 

VIBRANT Aparelho 
semi-implantável
melhora a qualidade sonora 
em alguns tipos de surdez
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              Zumbido

 Ziiiiiimmmmm! De onde vem 
esse apito que não para nunca? Esse 
é o famoso zumbido, que alguém 
sempre comenta que ouve 24 horas 
por dia. “O zumbido é um barulho 
nos ouvidos ou na cabeça, sem qual-
quer correspondência com os sons 
presentes no ambiente. E é um sin-
toma, não uma doença, que pode ser 
decorrente de várias causas”, explica 
Profa. dra. Jeanne Oiticica, otorrino-
laringologista do HC-FMUSP.

Presente em cerca de 28 milhões 
de brasileiros, o zumbido pode apa-
recer em algum momento da vida e 
se repetir com o decorrer dos anos, 
especialmente, após os sessen-
ta anos. “Existem vários tipos de 
zumbido, alguns são agudos, outros 
graves. Os mais comuns são apito, 
chiado, cigarra, grilo, cachoeira, pa-
nela de pressão, motor, escape de 
ar. Há os que lembram as batidas de 
um coração ou as batidas de asa de 

Que barulho insuportável!
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um inseto. Nesses casos, sua origem 
ocorre fora da orelha, em vasos san-
guíneos ou músculos próximos aos 
ouvidos”, continua a médica.

Associado, geralmente, a algumas 
doenças do ouvido, como a labirin-
tite, perdas auditivas, exposição pro-
longada a ambientes muito ruidosos 
ou ao uso de medicamentos, o zum-
bido pode ser decorrente do acúmu-
lo de cera nos ouvidos ou mesmo por 
infecções no órgão responsável pela 
audição. “A solução é simples para 
esses dois últimos casos. A remoção 
da cera ou tratamento da infecção 
resolve o problema. Existe o zumbi-
do provocado por alterações no me-
tabolismo incluindo os distúrbios de 
açúcares, de gorduras – aumento do 
colesterol ou dos triglicerídeos ou de 
hormônios da tireoide no sangue, que 
são facilmente resolvidos adotando 
dieta adequada ou introduzindo o 
medicamento específico. Porém, ele 
pode ser provocado por problemas 
circulatórios, distúrbios da articula-
ção da mandíbula ou contratura dos 
músculos do pescoço”, diz ela.

               
Tratamento e cura
Segundo a médica, deve-se tratar 
primeiro as causas reversíveis e 
controláveis e reavaliar o resultado 
sobre o zumbido depois de algum 
tempo. “O tratamento pode incluir 
dietas restritivas e fracionadas, cor-
reção de erros alimentares, medica-
ções, fi sioterapia, tratamento com o 
dentista para corrigir problemas na 

articulação da mandíbula, avaliação 
psiquiátrica e psicoterapia. Há me-
dicamentos disponíveis no merca-
do que podem melhorar o zumbido 
em até 50% dos casos e a adaptação 
de aparelho de audição ou próteses 
auditivas pode melhorar não só a ca-
pacidade de ouvir por meio de am-
plifi cação dos sons como também 
diminuir a percepção e o incômodo 
do zumbido. O importante é procu-
rar ajuda o mais cedo possível”, diz a 
médica.

E fi naliza: “Em breve, reiniciare-
mos as atividades do GAPZ – Grupo 
de Apoio às Pessoas com Zumbido 
– no Anfi teatro do HC-FMUSP e se-
lecionaremos um grupo de pessoas 
para testes com um aparelho que 
tem dado bons resultados no trata-
mento do zumbido”. ■

Acessem o site www.forl.org.br para 
maiores informações sobre o reinício 
das atividades do grupo.
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O mundo preparou-se para mais 
uma abertura inesquecível das Olim-
píadas 2012, que aconteceram em 
Londres, Inglaterra, no fi nal do mês 
de julho. O que ninguém imaginava 
foi o que os ingleses demonstraram ao 
mundo – a verdadeira inclusão social.

Entre apresentar a história da 
Inglaterra feudal à revolução in-
dustrial, o país demonstrou toda 
a infl uência cultural que legou ao 
mundo (o show de abertura foi ins-
pirado em A Tempestade, de Wiliam 
Shakespeare), houve espaço para as 
crianças em uma homenagem to-
cante ao trabalho do NHS – Serviço 
Nacional de Saúde – através de per-
formances que incluíram aparições 
de centenas de Mary Poppins, a babá 
inglesa que protegia os pequenos 
Banks, além das magias do bruxo que 
conquistou o planeta, Harry Potter.

O que mais emocionou, no en-
tanto, foi o solo de Evelyn Glennie, 
uma percurssionista surda, que 

já ganhou o Grammy Awards, em 
1989, que, depois, tocou acompa-
nhada por vários percurssionistas 
ingleses. Para completar, o coral de 
crianças defi cientes auditivas que 
cantou o hino britânico, acompa-
nhando-o em libras para que todos 
entedessem o que cantavam.

 
Lições para toda a vida
De uma maneira bastante sensível, 
o diretor do show, o cineasta Danny 
Boyle premiado com o Oscar em 
Quem quer ser um Milionário, demons-
trou que o mundo é para todos e há 
espaço para portadores de defi ciência 
física, como a auditiva, colocando-os 
numa apresentação emocionante.

O que esperar, então, do Rio 2016? 
Que nossos defi cientes auditivos 
(que jogam futebol, praticam ginás-
tica olímpica, entre outros esportes), 
tenham o mesmo respeito por parte 
dos organizadores da primeira Olim-
píadas em terras brasilis. ■
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                     Inclusão

Evelyn Glennie 
na abertura das 
Olimpíadas. O hino 
inglês foi interpretado 
por crianças 
deficientes auditivas
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no Domingão do Faustão

ANA MARIA ASSUMPÇÃO

Ana Maria, 
depois da 
cirurgia, 
tem aulas 
de inglês 
e canta no 
coral

Aos 53 anos, Ana Maria Assump-
ção, sonhava em ouvir o máximo de 
sons a sua volta e ter mais autono-
mia. “Eu queria participar das con-
versas com as pessoas, ouvir a televi-
são, falar ao telefone e não conseguia 
nada. Depois de procurar a solução 
da perda auditiva de todas as manei-
ras, descobri o caminho da cirurgia 
de implante coclear e respondi, com 
a ajuda de uma amiga, o questionário 
no site que a fonoaudióloga Valéria 
Goffi   havia indicado e começou uma 
nova fase em minha vida”, disse a en-
trevistada.

Depois de um ano e quatro meses, 
Ana Maria fez a cirurgia. “O medo aca-
bou quando chegou o momento da 
anestesia e, depois da cirurgia, no quar-
to, com a cabeça enfaixada, eu só aguar-
dava o que estava por vir”, lembra ela.

Durante todo o pré-operatório 
da cirurgia de implante coclear, Ana 
Maria foi relatando o que sentia a 
uma moça, que estava preparando 
um vídeo sobre surdez. “Essa foi uma 
surpresa a parte. No dia da ativação, 
fui convidada a participar de um pro-
grama na Globonews sobre surdez e 
contar como me sentia aguardando 
a ativação do implante coclear. O que 
eu não imaginava é que a ativação 
seria feita em um estúdio da Rede 
Globo e o primeiro som que eu ou-
viria depois de ativada, era o som dos 

violinos que eu pedi ao Faustão, no 
Domingão do Faustão que foi ao ar em 
25 de janeiro de 2008”, lembra ela.

 
Coral, piano e outros cursos
De lá para cá, a vida de Ana Maria 
mudou muito. “Frequento todas as 
sessões de fonoaudiologia e psico-
terapia e os avanços que tive surpre-
endeu todo o Grupo de Implante 
Coclear. Hoje, falo ao telefone, res-
pondo e participo das reuniões do 
meu trabalho, comecei a estudar pia-
no e vou participar do coral da igre-
ja. Só aguardo, agora, a liberação da 
próxima cirurgia. Minha vida, hoje, é 
muito melhor!” ■
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                       Implante coclear

O implante 
coclear 
propicia 
audição e 
permite a 
comunicação 
com todos

Qualidade de 
vida signifi ca 
participar 
de todos 
os eventos 
sociais, 
principalmente 
na terceira 
idade

Há limite 
de idade para 
implantar?
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nicas anestésicas, inclusive para o 
idoso. E o implante coclear, quando 
indicado pelo otorrino, vai levar o 
paciente a se comunicar com a famí-
lia, com os amigos e ouvir tudo o que 
se passa a sua volta, reintegrando-o à 
sociedade”, explica Prof. dr. Ricardo 
Ferreira Bento, responsável pela dis-
ciplina de otorrinolaringologia do 
HC-FMUSP.
               
Audição e qualidade de vida
A família do paciente que necessita 
do implante coclear deve levar em 
conta a qualidade de vida que ele 
terá a partir da ativação do aparelho. 

A idade avança, a surdez se instala 
e o idoso que era ativo e participati-
vo na vida social e familiar torna-se 
triste e solitário. Evita conversar 
porque não consegue entender as 
respostas dos amigos e familiares e 
tenta compreender o que falam na 
televisão, deixando-a sempre com 
um volume muito alto. E, mesmo 
assim, o resultado fi ca muito abaixo 
do esperado. A família o leva, então, 
a um otorrinolaringologista e de-
pois de retornar à consulta com os 
exames feitos, descobre que estão à 
frente de um portador de surdez se-
vera ou profunda e, agora, somente o 
implante coclear pode solucionar a 
audição do idoso.

Em família, conversam muito 
sobre o assunto, questionando se 
é necessário levar o idoso ao ris-
co de uma cirurgia, mas pensam 
no tempo de vida que o avô – ou a 
avó – terá sem participar das ativi-
dades diárias. Como resolver esse 
problema? É justo deixar sem audi-
ção aquele que criou filhos, ajudou 
com os netos e está bem de saúde 
pelo medo de operar? E o implante 
coclear, em idade avançada, dá re-
sultados positivos?

“O risco das cirurgias diminuiu 
muito com todos os avanços das téc-
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“Comunicação é tudo, especialmen-
te nos dias de hoje. Falar, se expres-
sar, participar, ouvir sons que aler-
tam para o perigo – como o de uma 
freada de carro antes de atravessar 
a rua ou de alarme de incêndio – são 
essenciais para a sobrevivência e o 
implantado vai poder vivenciar tudo 
isso novamente. O que deve ser ana-
lisado não é quanto tempo a mais ele 
vai viver, mas sim a qualidade de vida 
que pode ter com a cirurgia”, diz Prof. 
dr. Robinson Koji Tsuji, otologista.

O implante coclear foi um dos 
grandes avanços da bioengenharia a 
serviço do homem. Trata-se de um 

dispositivo eletrônico que propicia 
– ou cria – audição a quem perdeu. 
“É um marco na história da medici-
na. No Grupo de Implante Coclear 
temos implantados com 84 anos de 
idade que retomaram suas atividades 
profi ssionais. Se o idoso tiver condi-
ções clínicas, a família deve auxiliá-lo 
a se reintegrar através da cirurgia e 
garantir sua comunicação, evitando 
a depressão e a solidão que podem se 
instalar”, fi naliza Bento. ■
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                                                             Avanços tecnológicos

Aprovado pelo FDA (Estados 
Unidos) e pela ANVISA chega ao 
Brasil o Neuromonics, um aparelho 
que promove a redução do zumbido, 
do estresse e da tensão relacionados 
ao sintoma que incomoda 17% 
da população mundial. “É um trata-
mento inovador para as pessoas que 
sofrem com zumbido. Ele combina 
o uso de um dispositivo específi co 
associado a um acompanhamento 
clínico estruturado”, diz Alexandre 
Lopes, diretor de vendas da Politec 
Soluções Auditivas, responsável 
pe la importação e comercialização 
do aparelho em todo o Brasil.

O mecanismo de ação do Neuro-
monics visa à liberação de um 
estímulo auditivo personalizado para 
cada usuário que atuará na dessen-
sibilização auditiva do zumbido. “O 
chiado – ou apito – que incomoda 
quem é portador do zumbido com 
a utilização do Neuromonics torna-
se imperceptível com o passar do 
tempo e, em longo prazo, o grau de 
reação negativa frente ao zumbido é 
reduzido sensivelmente, melhorando 
a qua lidade de vida e como consequên-
cia a melhora do sono, uma vez que à 
noite, o zumbido é mais incômodo do 
que durante todo o dia”, continua ele.

Neuromonics, 
um avanço 
para o 
tratamento 
do zumbido, 
chega ao 
Brasil 
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Tratamento simples
O Neuromonics é um aparelho de 
fácil manuseio e simples de usar. 
“Temos casos em todo o mundo 
comprovando a sua efi cácia e o 
Neuromonics não é invasivo, simples 
de usar, tem um tempo de tratamento 
curto e há alívio signifi cante do 
zumbido”, diz Lopes.

O zumbido que pode ser percebi-
do em qualquer lugar da cabeça, em 
um dos ouvidos ou nos dois, envolve 
uma série de alterações neurológi-
cas dentro do sistema auditivo bem 
como do cérebro. “O Neuromonics 
chegou para mudar esse quadro. É 
a grande promessa de cura desse 
sintoma que perturba seu portador 
e traz consequências negativas em 
todas as vertentes – pessoal, profi s-
sional e social”, fi naliza Alexandre. ■

sofrem com zumbido. Ele combina Tratamento simples
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Fui ao casamento de um amigo 
em uma tarde de julho. O momento 
mais emocionante foi o da troca de 
alianças, quando os avós dos noi-
vos entraram pela nave trazendo os 
anéis que os uniriam, abençoando os 
netos naquele simples gesto. 

Percebi, naquele momento, como 
um pequeno ato de respeito e amor 
está fazendo falta nas famílias nesses 
anos. O gesto de Danilo e Renata de-
monstrou o que todos deveríamos 
cultuar – a gratidão aos mais velhos 
da família com todas as suas necessi-
dades e anseios.

Assisti, com meu fi lho, O Exótico 
Hotel Marigold, fi lme rodado na Índia 
que conta a mudança radical de vida 
pela qual passaram sete idosos se 
aventurando em Japur – apenas um 
conhecia o lugar. Uma das persona-
gens, que havia entregado a sua vida 
(Evelyn interpretada pela atriz Judy 
Dench) a seu marido, descobriu, 
ao fi car viúva, que não tinha sequer 
mais um lugar para morar, pois para 
pagar as dívidas precisava vender 
o apartamento que tinham vivido 
durante toda a vida e começar – sim, 
aos 70 anos – a trabalhar!
 
Coragem para recomeçar
Se no filme, todos, de alguma maneira, 
demonstraram coragem para recome-

çar suas vidas, ainda que sem tempo para 
vivê-las intensamente, na Índia, desco-
brem o respeito dos mais jovens pelos 
idosos e agradecem por estarem vivos.  

E nós? Estamos fazendo a nos-
sa parte? Será que temos paciência 
com os idosos da nossa família? Cui-
damos de sua saúde? No fi m da vida, 
amparo e o bom humor devem estar 
presentes sempre e o cuidado com a 
audição – e com a comunicação com 
o idoso em família – é essencial. En-
tão, convido a todos a ouvirem, lite-
ralmente, as necessidades de quem 
acompanhou o seu crescimento e 
demonstrarem o seu afeto a cada 
um. Afi nal, logo estaremos lá! ■

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

Terceira idade, 
aula de amor para os  jovens

Recomeço, 
um ato de 
coragem

  Crônica - Dorotéia Fragata 
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Guarda-
roupa da 
década de 20 
para recriar 
momentos 
felizes 
através da 
música

Carinhoso, Pierrô Apaixonado, 
Malmequer, Sassaricando, Cantores 
do Rádio, Máscara Negra, Oh Abre 
Alas. Quem não se emociona ao ou-
vir uma dessas músicas? E se estiver 
comemorando bodas de ouro de um 
casamento ou ter juntado toda a fa-
mília para festejar os 80 anos do avô 
ou da avó? Emocionar, através da 
memória musical, é a proposta dos 
Trovadores Urbanos, quarteto que 
iniciou as suas atividades, em São 
Paulo, há 22 anos e de lá para cá, au-
mentou seu leque de atividades com 
vários serviços para a terceira idade.

“Temos, às sextas-feiras, na nossa 
sede, apresentação gratuita de nosso 
grupo, com duração de duas horas 
para que todos testem sua memória 
musical. Fizemos uma grande pes-
quisa da história da música popular 
brasileira e, em cada apresentação, 
cantamos várias delas que marca-
ram – e continuam marcando – ge-
rações. E, entre elas, colocamos até 
jingles dos anos 60 como o da Casas 
Pernambucanas ou do Café Seleto, 
além de hinos como o da Bandeira 
ou o da Copa de 1970, para que se-
jam lembrados”, diz Maída Novaes, 
fundadora e uma das integrantes do 
grupo.

             Reportagem

Fuxico, tricô e vestidos de 
bonecas
Outra proposta que tem sido mui-
to bem aceita por aqueles que co-
nhecem o trabalho dos Trovadores 
Urbanos são os encontros espe-
ciais para a terceira idade, onde os 
participantes cantam fazendo tra-
balhos manuais. “Aulas de fuxico, 
tricô e confecção de vestidos de 
bonecas cantando junto conosco 
durante 40 minutos têm sido um 
verdadeiro sucesso. Além de uma 
volta ao passado com boas recor-
dações do que vivenciaram, idosas 
e idosos produzem trabalhos ma-
nuais e podem até doar para asi-
los e creches, presentearem seus 
familiares com o que saem de suas 
mãos. É um momento único que 
cria parceria e confraternização 
entre todos”, continua ela.

O importante para o grupo é 
trabalhar a emoção de cada um e 
aumentar a autoestima. “Quando 
somos contratados para cantar em 
comemorações de bodas de ouro ou 
aniversários de 80 anos de avós ou 
avôs, pesquisamos a história familiar 
musical de cada um. Nesse momen-
to de festa, o importante é emocio-
nar toda a família relembrando as 

Serenatas e saraus, 
a deliciosa volta ao passado

22

23

horas felizes, criando um momento 
em que o vovô ou a vovó recorde 
como se tornaram a força de todos 
os que vieram depois. E a felicidade 
proveniente das músicas cantadas 
por todos será marcada para sempre 
no coração do homenageado”, con-
tinua ela.

Também contam, aos interessa-
dos, histórias sobre os concursos 
carnavalescos do início do século 
passado e passagens da vida de can-
tores antigos que muitos conhece-
ram. “Manter a memória musical 
em atividade é altamente positivo 
para todos. E quem tem muito o 

que contar como os idosos, guarda 
o que aprende, com carinho. Temos 
um workshop – A Canção de Nos-
sas Vidas – onde música e afetivida-
de juntas atuam terapeuticamente 
diminuindo a ansiedade, o estresse, 
o medo, a hipertensão, a depressão, 
aumenta a energia vital e melhora a 
qualidade de sono. Tudo para que o 
idoso relembre e reviva todo o afeto 
que deu e recebeu”, fi naliza Maída. ■

Trovadores Urbanos: as serestas acon-
tecem às sextas-feiras a partir das 20h 
na Rua Aimberê, 651, Perdizes - São 
Paulo. www.trovadores.com.br
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idoso relembre e reviva todo o afeto 
que deu e recebeu”, fi naliza Maída. ■

Trovadores Urbanos: as serestas acon-
tecem às sextas-feiras a partir das 20h 
na Rua Aimberê, 651, Perdizes - São 
Paulo. www.trovadores.com.br
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