FÓRUNS – 36º EIA
Informações gerais para elaboração de RELATÓRIO DO FÓRUM
FÓRUM Nº
TÍTULO: FÓRUM AUDIÇÃO E ENVELHECIMENTO
Coordenadores: Maria Cecilia Martinelli
Relator: Wanderleia Q. Blasca
Participantes: Prof. Dr. Luiz Roberto Ramos e Paulo Henrique Ferreira Bertolucci
Quantitativo de participantes (em média): 50 pessoas

TEMAS DISCUTIDOS (registrar):
Envelhecimento e Saúde Auditiva do Idoso

APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS? Sim
Prof. Dr. Luiz Roberto Ramos:
- Perda auditiva relacionada ao envelhecimento está aumentando exponencialmente.
- As doenças crônicas (co morbidades) decorrentes do envelhecimento;
- A necessidade de políticas públicas relacionadas a todo o processo do envelhecimento, no
contexto da atenção primaria.
- Apresentou dados de pesquisas relacionadas à depressão, problemas cognitivos e
dependência e a relação do uso da prótese auditiva como estratégia de reabilitação e
redução das limitações e restrições impostas pela perda auditiva.
Profa. Dra. Maria Cecilia Martinelli:
- Iniciou sua apresentação abordando os dados da Organização Mundial da Saúde em
relação ao envelhecimento;
A perda auditiva é um problema de saúde pública. Cerca de 65% da população idosa
apresenta algum grau de perda auditiva.
- Abordou os estudos da Lancet Comission on Dementia and Care (2017/2020) (The Lancet).
Os estudos demonstraram a importante relação da deficiência auditiva com a demência e
declínio cognitivo. Nessas publicações o NIH e o NICE consideraram a perda auditiva
periférica como risco para o desenvolvimento das demências. O uso da prótese auditiva foi
considerado como um procedimento protetivo para o declínio cognitivo no processo de
reabilitação;
- Enfatizou em todos os aspectos a importância da implantação da triagem auditiva nos
idosos, como também, a partir dos 55 anos, nos programas de saúde – unidades básicas;
- Apresentou uma proposta de um protocolo para o atendimento do idoso:
- Triagem cognitiva
- COSI/HHIE/HHIA – HHI
- GIN teste de resolução temporal
- Sentenças no ruido (Maristela Júlio Costa)
- Protocolo de adaptação da prótese auditiva – medidas de verificação /validação

- Aconselhamento, acompanhamento e orientação
- Paulo Henrique Ferreira Bertolucci:
Fez comentários referentes às apresentações e complementação sobre os temas.
DISCUSSÕES REALIZADAS NO FÓRUM
- Conscientização da população sobre a importância da intervenção e cuidado;
- Houve uma discussão com todos os profissionais da mesa sobre como conscientizar os
profissionais de saúde sobre a saúde auditiva do idoso;
- Como disseminar essas informações na comunidade.
ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (check list)
Tópicos discutidos no Fórum anterior (2020) foram retomados? Sim x Não
As deliberações determinadas foram atendidas? Sim x Não
Se não foram atendidas, registrar dificuldades apontadas:
Principais deliberações acordadas no Fórum (2021) (registrar):
Como proposta a realização de um trabalho para a orientação dos profissionais sobre a
necessidade da implantação da triagem auditiva para o idoso, como também, o trabalho
junto aos profissionais com o protocolo apresentado.

