
 

 

FÓRUNS – 37º 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: Clineu de Mello Almada Filho, Luiz Roberto Ramos, Maria de Mello,  
Paulo Henrique Ferreira Bertolucci 
Quantitativo de participantes (em média): 40 

 
 

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

 
 

APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS?  
 
Prof. Dr. Luiz Roberto Ramos:  
Envelhecimento e o contexto social; 
Doenças associadas ao envelhecimento; 
Qualidade de vida no envelhecimento;  
Necessidade de maiores estudos para implantação de políticas publicas direcionadas ao 
idoso; 
Apresentação do projeto sobre envelhecimento que está sendo realizado no Centro de 
estudos do envelhecimento - Departamento de Medicina Preventiva da UNIFESP. 
 
Profa. Dra. Maria de Mello: 
Saúde pública na reabilitação transdisciplinar da pessoa idosa; 
A importância de políticas públicas de atenção e saúde do idoso; 
Ênfase no trabalho da capacidade intrínseca e no processo de reabilitação; 
Apresentou propostas de inovação por meio da tecnologia no trabalho da prevenção e 
intervenção na reabilitação do idoso. 
 
Prof. Dr. Paulo Henrique Ferreira Bertolucci: 
O envelhecimento normal e o patológico.  O que seria um problema dentro do processo do 
envelhecimento e como poderemos perceber essas dificuldades; 
Abordagem cognitiva; 
Definição da demência no individuo idoso; 
A expectativa sobre o comportamento de um idoso “normal”; 
 
Profa. Dra. Maria Cecilia Martinelli: 
Abordou de forma resumida a criação dos Serviços de Saúde Auditiva do Brasil  e a proposta 
de dispensação das próteses auditivas pelo SUS – Sistema Único de Saúde; 



 

 

A importância dos atendimentos e as características da atenção primaria, média e alta 
complexidade; 
Nesse contexto, mencionou o Serviço do Hospital São Paulo como alta complexidade e sua 
importância no contexto nacional; 
A modificação dos serviços de atenção especializada para a criação do CER – CENTROS 
ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO; 
Abordou de forma detalhada o processo de seleção e adaptação da prótese auditiva, 
mencionando as dificuldades de em todo o processo e, principalmente, a adesão ao 
tratamento; 
Mencionou a forma de encaminhamento do paciente deficiente auditivo e a necessidade de 
maior conhecimento dos profissionais sobre o processo de diagnóstico e reabilitação; 

 

DISCUSSÕES REALIZADAS NO FÓRUM 
 
A importância do detalhamento de todo o processo de seleção e adaptação da prótese 
auditiva; 
Importância da reabilitação e o acompanhamento do paciente idoso; 
Considerações sobre as parcerias institucionais para esse acompanhamento; 
As dificuldades dos serviços em relação a demanda crescente do atendimento dos pacientes 
idosos; 

 

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (check list) 
 
Tópicos discutidos no Fórum anterior (2021) foram retomados?  Sim x   Não 
 
As deliberações determinadas foram atendidas? Sim    Não x 
 
Se não foram atendidas, registrar dificuldades apontadas: 
A pandemia comprometeu o andamento das deliberações do fórum de 2021. As  propostas 
eram a realização de trabalho para a orientação dos profissionais sobre a necessidade de 
implantação da triagem auditiva para o idoso, como também, o trabalho junto aos 
profissionais de outras áreas da saúde.  
Desta forma estas deliberações continuam vigentes para o corrente ano. 
 
Principais deliberações acordadas no Fórum (2022) (registrar): 

 


