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NOTÍCIAS

Assembleia Geral da ONU declara 2021-2030 como Década do Envelhecimento Saudável

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou, em
14/12/2020, o período de 2021-2030 como Década do
Envelhecimento Saudável. Na oportunidade, Etienne Krug,
diretor do Departamento de Determinantes Sociais da Saúde da
Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou que "ao adotar
uma abordagem ampla da ONU em apoio ao envelhecimento
saudável, seremos capazes de encorajar a ação internacional
para melhorar a vida dos idosos, suas famílias e comunidades,
tanto durante a pandemia de COVID-19, como depois disso".
Observa-se que a ONU seguiu o recente endosso da Década
(2020-2030) pela Assembleia Mundial da Saúde, expressando a
relevante preocupação em nível mundial sobre o tema, já que

"apesar da previsibilidade do envelhecimento da população e do seu ritmo acelerado, o mundo não está
suficientemente preparado para responder aos direitos e necessidades das pessoas idosas". Neste
sentido, a Resolução convoca a OMS para liderar a implementação da Década, em colaboração com as
outras organizações da ONU, bem como com os governos, as organizações internacionais e regionais, a
sociedade civil, o setor privado, a academia e a mídia, todos encorajados a apoiar ativamente os objetivos
da Década. Foi proposta, neste contexto, a criação de uma plataforma colaborativa sobre informações
acerca do envelhecimento, que possa ser acessada por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo.
Para saber mais, clique aqui.

Site reúne materiais sobre prevenção e cuidados relacionados à COVID-19 para a saúde dos
idosos

Considerando o impacto da pandemia da COVID-19 na população idosa, bem como a necessidade de
maior visibilidade às particularidades relacionadas a esse público, o Grupo de Informação em Saúde e
Envelhecimento da Fiocruz (Gise) do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em
Saúde (Icict/Fiocruz), em parceria com a Universidade da Maturidade da Universidade Federal do
Tocantins (UMA/UFT), desenvolveu um site com o objetivo de reunir, em um só lugar, informações de
qualidade e de fontes confiáveis sobre o tema. O site Pessoa Idosa e Covid -19: Materiais sobre
prevenção e cuidados reunirá manuais, cartilhas, guias, notas técnicas, posicionamentos oficiais, entre
outros, possibilitando o acesso facilitado a profissionais de saúde, cuidadores e também aos próprios
idosos. Para ler mais, clique aqui.

https://www.paho.org/pt/decada-do-envelhecimiento-saudavel-2020-2030
https://www.paho.org/pt/noticias/14-12-2020-assembleia-geral-da-onu-declara-2021-2030-como-decada-do-envelhecimento
https://idososcovid19.fiocruz.br/
https://agencia.fiocruz.br/covid-19-site-reune-materiais-sobre-prevencao-e-cuidados-para-saude-dos-idosos?utm_source=Facebook&utm_medium=Fiocruz&utm_campaign=campaign&utm_term=term&utm_content=content
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Após quatro meses da aprovação da Lei nº 14.018/2020,
ILPIs receberam orçamento liberado durante a
pandemia

O Poder Executivo Federal
concluiu o repasse
emergencial de R$ 160
milhões a 2.118
instituições (abarcando
68.896 idosos residentes) das
quais 150 estão localizadas
no Paraná. Em 12/11/2020, a
Agência Senado divulgou a

notícia intitulada "Após quatro meses, abrigos de idosos começam a receber orçamento liberado durante
a pandemia", na qual se reforçou que, segundo o portal Siga Brasil, o auxílio às Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs) representa apenas 0,03% do orçamento autorizado para o combate à
pandemia da COVID-19. Ademais, apontou-se que apenas em 29/06, meses após a chegada do vírus no
Brasil, foi sancionada a Lei nº 14.018/2020 e isso porque, um veto do Planalto, com o argumento de
violação ao princípio da separação dos poderes (a um item que previa o prazo de um mês para que
o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos identificasse as instituições beneficiadas),
atrasou por mais 4 meses o acesso ao repasse. Ponderou-se, deste modo, a importância de medidas
voltadas a este público, tendo em vista que compõe o grupo de risco em relação à doença, o que se
agrava ainda mais no contexto de residências coletivas de longa permanência.  

CIDH conclama os Estados da região a adotarem medidas para garantia da capacidade
jurídica plena das PCDs

Em alusão ao "Dia Internacional das Pessoas com Deficiência"
(03/12), a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) –
órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA) –
 conclamou os Estados da região para que adotem medidas
especiais para garantia da capacidade jurídica plena das pessoas

com deficiência e de erradicação das diferentes formas de discriminação e estigmatização. Nesse
sentido, os órgãos do Sistema Interamericano destacam a perspectiva da abordagem social da
deficiência e o esforço para a construção de um efetivo sistema de apoio, atendendo em todo momento
aos princípios da dignidade, autonomia, igualdade e não discriminação, para que essas pessoas exerçam
seus direitos e contem com a possibilidade de escolherem seu próprio projeto de vida. A CIDH também
registra a necessidade de superação no continente americano de figuras legais que menoscabam a
capacidade jurídica, assim como a continuidade de tratamentos médicos e internações forçadas. Assim,
premente se faz a promoção de políticas de desinstitucionalização, para que as pessoas com deficiência
possam viver de forma autônoma e independente. Adicionalmente, a Comissão destaca que recebeu
informação sobre os riscos acentuados que as pessoas com deficiência enfrentam no contexto da
pandemia da COVID-19, especialmente as institucionalizadas. Para saber mais, clique aqui. 

Governo Federal cria Comitê Interministerial de Doenças Raras e Prêmio de Acessibilidade

Na data em que se comemorou o "Dia internacional da Pessoa com Deficiência"
(03/12), o Governo Federal, por meio do Decreto n° 10.558/2020, criou o
Comitê Interministerial de Doenças Raras, que funcionará no âmbito do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) até
01/01/2027. De acordo com o texto normativo, este órgão, que será coordenado
por representante da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência do MMFDH, é consultivo, de estudos e articulação, destinado,

dentre outros, a estimular o desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais e apresentar proposta de
definição para doenças raras a ser adotada em âmbito nacional. Na mesma data, também foi assinado o
Decreto n° 10.559/2020, que institui o "Prêmio Acessibilidade" no âmbito do MMFDH, cujo objetivo é
reconhecer, incentivar e premiar, anualmente, iniciativas de entidades públicas e privadas e de indivíduos

https://www.camara.leg.br/noticias/704124-executivo-conclui-repasse-emergencial-de-r-160-milhoes-as-instituicoes-para-idosos/
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/pessoa-idosa/RetificaodoANEXOI.pdf
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/11/apos-quatro-meses-abrigos-de-idosos-comecam-a-receber-orcamento-liberado-durante-a-pandemia
https://www12.senado.leg.br/orcamento
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14018.htm
http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/289.asp
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-12/ao-vivo-governo-anuncia-acoes-voltadas-para-pessoas-com-deficiencia
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.558-de-3-de-dezembro-de-2020-292102329#:~:text=Art.%201%C2%BA%20Fica%20institu%C3%ADdo%20o,Fam%C3%ADlia%20e%20dos%20Direitos%20Humanos.&text=V%20%2D%20incentivar%20a%20atua%C3%A7%C3%A3o%20em,doen%C3%A7as%20raras%20da%20rede%20p%C3%BAblica.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10559.htm
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que tenham notória atuação na promoção da acessibilidade para as pessoas com deficiência. Para saber
mais sobre o Comitê Interministerial, clique aqui. Para ler mais a respeito do "Prêmio Acessibilidade",
clique aqui.

CNJ aprova Recomendação com novas diretrizes para o tratamento de PCDs auditiva e/ou
visual no âmbito da justiça criminal

Através da Recomendação n° 81, de 06/11/2020, aprovada durante
a 76ª Sessão Virtual (em 29/10/2020), o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) propõe procedimentos ao tratamento de pessoas
acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade e

adolescentes em conflito com a lei com deficiência auditiva e/ou visual, e dá diretrizes para assegurar os
direitos dessa população no âmbito da justiça criminal e da justiça da infância e juventude. O ato foi
elaborado atendendo determinação do STF em julgamento do HC 154.434. Dentre as previsões estão: a
garantia da presença de intérprete, preferencialmente de forma presencial, em todas as etapas do
processo (art. 3º, III); a necessidade de assegurar que a identificação da condição da pessoa com
deficiência auditiva, visual ou ambas conste no registro de todos os atos processuais, bem como as
informações sobre recursos e métodos de tecnologia assistiva e adaptação razoável (art. 3º, V); e a
concessão de prioridade na tramitação dos autos de ação penal e ação de apuração de ato infracional
(art. 3º, VI). Além disso, o ato ainda recomeda que, em caso de identificação de pessoa com deficiência,
o juiz indague sobre seu grau de conhecimento da língua portuguesa e proceda a inquirição sobre o apoio
necessário para a sua comunicação (art. 5º), que a interpretação ou outra forma de comunicação
adaptada propicie o acesso completo às audiências criminais, socioeducativas e demais atos processuais
(art. 7º), bem como que seja garantido o acesso pleno e completo aos autos, com antecedência, em
todas as etapas do processo, com fornecimento de documentação processual em formato acessível (art.
9º). Para ler mais, clique aqui.

Professora brasileira está entre os dez finalistas do prêmio "Global Teacher Prize"

Uma professora da rede pública de Campinas/SP, especializada no
ensino da Lígua Brasileira de Sinais - Libras (forma de comunição e
expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com
estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de
transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas
surdas do Brasil, conforme Lei n° 10.436/2012), foi indicada ao principal
prêmio voltado a professores no mundo. Doani Emanuela Bertan ficou

entre os 10 finalistas do "Global Teacher Prize", que contou com mais de 12 mil concorrentes de 140
países. A iniciativa que a levou a ser indicada consistiu na elaboração e disponibilização de videoaulas,
segundo suas próprias palavras, "para que os alunos tenham acesso, autonomia de estudo, flexibilidade
de ambiente e horário para realizar suas tarefas de casa". As aulas estão disponibilizadas no YouTube, no
canal do "Projeto Sala 8", que já possui mais de 10 mil inscritos. Para saber mais e assistir a reportagem,
clique aqui.

CNMP reforça visibilidade e empoderamento das mulheres e meninas com deficiência e o
combate à violência

No contexto das ações desencadeadas em alusão ao "Dia Internacional pela Eliminação da Violência
contra as Mulheres" (25/11), instituído pela Assembleia das Nações Unidas em 1999, o Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) apoiou a “Campanha 16 Dias de ativismo pelo fim da violência
contra a mulher” (de 20/11 a 10/12), que objetivou promover avanço nas políticas de prevenção e de
enfrentamento à violência contra as mulheres. Segundo a pesquisa “Violência doméstica contra a mulher
na pandemia”, realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, para 49% das pessoas, as
mulheres passaram a ter mais dificuldade de denunciar a violência doméstica em razão da vigilância
constante do agressor e do isolamento dos amigos e da família. Diante deste contexto, importante
considerar que as mulheres com deficiência enfrentam barreiras adicionais, como o capacitismo,
demandando maior proteção social, de modo que lutar por uma sociedade justa, solidária e não violenta é
incluir as mulheres e meninas com deficiência. O CNMP deu visibilidade à campanha nacional,

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-12/governo-cria-comite-interministerial-de-doencas-raras
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/dezembro/premio-promove-engajamento-social-sobre-acessibilidade
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3563
https://www.cnj.jus.br/cnj-aprova-ato-com-normas-no-julgamento-de-pessoas-com-deficiencia/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm
https://www.globalteacherprize.org/person?id=13782
https://www.globalteacherprize.org/finalists/2020-finalists
https://www.youtube.com/channel/UCtlGkfOCk5Wc1IhU9W5h05A
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/12/05/professora-brasileira-fica-entre-os-dez-finalistas-do-global-teacher-prize.ghtml
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13737-cnmp-apoia-a-campanha-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-a-mulher
https://assets-institucional-ipg.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/2020/11/LocomotivaIPG_ViolenciaDomesticanaPandemiaFinal.pdf
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publicando em seu perfil no Instagram conteúdo sobre o tema,
com a hashtag #DistanciadasSimIsoladasNunca.

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Comissão externa da Câmara dos Deputados vai
acompanhar políticas públicas voltadas ao
envelhecimento saudável

Foi criada, no âmbito da Câmara dos
Deputados, Comissão
Externa destinada a acompanhar e
debater políticas públicas voltadas ao
envelhecimento saudável, alinhada
com as diretrizes da Organização
Mundial de Saúde (OMS), que
declarou, em 14/12/2020, como a

Década do Envelhecimento Saudável, o período de 2020-2030, bem como considerando o aumento
expressivo da população idosa brasileira. A nova comissão objetiva debater ações multissetoriais de
melhoria do envelhecimento saudável, de modo a prevenir doenças, promover a saúde, manter e
viabilizar a capacidade funcional, por meio de parcerias do poder público, organizações diversas e a
sociedade como um todo, conforme ressaltou a Deputada proponente. Para saber mais, clique aqui.

Senado aprova PL que prevê utilização de recursos arrecadados com multas de trânsito em
obras de acessibilidade em vias públicas

O Plenário do Senado Federal aprovou o PL 4.937/2020, que altera a Lei n°
9.503/1997 (Código de Trâsito Brasileiro - CTB), para dispor sobre
acessibilidade dos passeios a serem construídos em vias urbanas e trechos
urbanos de vias rurais e a aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança
de multas de trânsito na adaptação de passeios existentes. O texto do projeto
estabelece que no mínimo 10% desses recursos deverão ser empregados na
elaboração e na execução de projetos para a adaptação das vias e passeios já
existentes às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Segundo o relator do PL no Senado, espera-se que o valor estabelecido possa
representar uma arrecação de cerca de R$ 1 bilhão por ano, entre órgãos

federais, estaduais e municipais. Além dessa destinação de valores para adaptações dos passeios já
existentes, o PL também insere dispositivo no CTB reforçando a obrigação, já prevista em lei, de que os
passeios destinados à circulação de pedestres sejam construídos com observância das normas técnicas
de acessibilidade da ABNT. Uma das emendas aceitas, ainda insere o inciso XXI ao art. 181 do CTB, para
tipificar como infração de média gravidade a conduta de estacionar “onde houver guia de calçada (meio-
fio) rebaixada destinada ao acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida”. Para ler mais,
clique aqui.

INSTITUCIONAL

CAOPIPCD acompanha novo ciclo de testagem da COVID-19 em ILPIs, com base na N.O. nº
41/2020 (v. 3 de 12/11/2020)

O CAOPIPCD está acompanhando a realização do novo ciclo
de testagem para a COVID-19 nas Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs) em todo o estado, com o
objetivo de prevenir e controlar novos surtos da doença,
conforme recomendado pela Nota Orientativa nº

41/2020 (versão 3, com atualização de 12/11/2020), da Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Segundo
notícia divulgada pela SESA, em 16/11/2020, tinham sido identificados 39 surtos da COVID-19 em ILPIs.

https://www.instagram.com/p/CIGTRY1H7Ku/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.camara.leg.br/noticias/712928-comissao-externa-vai-acompanhar-politicas-publicas-voltadas-ao-envelhecimento-saudavel/
https://www.paho.org/pt/decada-do-envelhecimiento-saudavel-2020-2030
https://www.camara.leg.br/noticias/712928-comissao-externa-vai-acompanhar-politicas-publicas-voltadas-ao-envelhecimento-saudavel/
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/12/aprovado-uso-de-recursos-de-multas-de-transito-para-obras-de-acessibilidade
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/12/03/aprovado-uso-de-recursos-das-multas-de-transito-em-acessibilidade-de-vias-publicas
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/NO41_ATUALIZADA_12_11.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-orienta-novo-ciclo-de-testagem-da-Covid-19-em-Instituicoes-de-Longa-Permanencia-para
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Ressalta-se que a identificação do primeiro caso de COVID-19 já deve ser considerada como surto,
desencadeando imediatamente todas as ações de atenção e vigilância necessárias. Neste novo ciclo, a
testagem é iniciada com uma coleta de RT-PCR para todos os idosos e trabalhadores, inclusive naquelas
instituições que já concluíram o primeiro ciclo de testes disponibilizado pela SESA. Quando for detectado
resultado positivo no RT-PCR, seja de residente ou trabalhador, deve-se seguir com testagem de todos os
indivíduos negativos semanalmente com RT-PCR, até que todos tenham resultados negativos por duas
coletas consecutivas. Ademais, devem ser isolados os idosos com teste positivo para COVID-19 e
afastados os trabalhadores, seguindo recomendações específicas da Nota Orientativa. Diante deste
cenário preocupante em que que encontram os idosos residentes nestas instituições, em contato
permanente com a referência técnica da Divisão de Atenção à Saúde do Idoso da SESA, o CAOPIPCD
tem contatado as Promotorias de Justiça, acerca das ILPIs nas quais houve a identificação de alertas da
COVID-19, para a adoção das medidas consideradas pertinentes, disponibilizando-se para o auxílio
necessário aos órgãos ministeriais de execução. Assim, ainda importante acrescentar que orientações
específicas relacionadas ao tema serão divulgadas até o final da semana, motivo pelo qual, desde logo,
solicita-se especial atenção das Promotorias de Justiça com atribuição na Defesa dos Direitos do Idoso
neste sentido.

PROMOTORIAS EM DESTAQUE

Decisões liminares em ACPs propostas pela 7ª PJ de Londrina interditam duas ILPIs no
município

A 7ª Promotoria de Justiça de Londrina ajuizou duas Ações
Civis Públicas em defesa de pessoas idosas institucionalizadas,
colocadas em risco ante a pandemia da COVID-19. Ambas as
ações tiveram a liminar deferida, sendo referentes ao mesmo
grupo familiar que administrava as ILPIs Santa Mônica: Matriz e
Filial. Na primeira liminar, de 30/11/2020, e na segunda liminar,
de 02/12/2020, determinou-se a suspensão de funcionamento
das instituições, dando-se prazo de 5 dias para as requeridas

realizarem contato com os familiares dos idosos residentes e providenciarem sua remoção. No segundo
caso, apontou-se inclusive que, em vistoria realizada na unidade em outubro, a Vigilância Sanitária
Municipal identificou irregularidades relacionadas à prevenção do coronavírus, como ausência de
distanciamento entre as camas dos internos e admissão de novos idosos, provenientes de outras
entidades, sem adoção das medidas de isolamento recomendadas para evitar possíveis casos de
contaminação, além de manter um número de residentes superior à capacidade da instituição e alguns
menores de 60 anos, sem qualquer justificativa, dentre outras situações. Para saber mais, clique aqui.

5ª PJ de Francisco Beltrão expede RA para garantir direitos dos idosos institucionalizados
em ILPI

Tendo em vista a notícia de novo surto da COVID-19 na
Instituição de Longa Permenência para Idosos (ILPI) localizada
na Comarca, bem como a constatação de que as visitas na
instituição estavam sendo permitidas, bem como a saída de
idosos para visitas externas (situação que pode representar
grave risco aos idosos residentes), o Agente MInisterial da 5ª
Promotoria de Justiça de Francisco Beltrão, no bojo do
Procedimento instaurado para acompanhar a situação da ILPI,

expediu Recomendação Administrativa para que o Diretor da ILPI realizasse a imediata suspensão das
visitas aos idosos residentes, bem como a imediata suspensão das saídas dos idosos para visitas
externas, salvo prévia manifestação da autoridade sanitária local (Secretaria Municipal de Saúde) que
aprove medida de proteção sanitária de eficácia igual ou superior à suspensão das visitas. À SMS
recomendou-se a adoção de medidas pertinentes para o devido acompanhamento, especialmente por
meio da intensificação da fiscalização, franqueando a realização de visitas somente em casos especiais,
previamente reportados e analisados pelo órgão. A peça está disponível, com acesso por meio da
intranet, no acervo virtual do CAOPIPCD.

https://mppr.mp.br/2020/12/23221,11/Atuacao-do-MPPR-leva-a-interdicao-judicial-de-mais-uma-ILPI-de-Londrina-por-irregularidades-sanitarias-e-relatos-de-maus-tratos-a-idosos.html
https://idoso.mppr.mp.br/pagina-550.html
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EVENTOS

Live 17/11 às 10h - SEJUF/CEDI e CAOPIPCD convidam as PJs para debate sobre surto nas
ILPIs

O CAOPIPCD convida as Promotorias de Justiça com atribuição
na defesa dos direitos dos idosos para acompanharem
Live com o tema "O Poder Público e o Controle Social no
Enfrentamento à COVID-19 nas ILPIs", no dia 17/11, às 10h,
organizada pelo Conselho Estadual dos Direitos do Idoso
(CEDI) e Departamento da Política da Pessoa Idosa da
Secretaria da Justiça Família e Trabalho (SEJUF). Este debate
terá como público-alvo as Secretarias Municipais de Saúde e de
Assistência Social, os Conselhos Municipais dos Direitos da 
Pessoa Idosa (CMPDI), os Escritórios Regionais da SEJUF, as
Regionais de Saúde e demais pessoas interessadas no tema. A
Coordenadora do CAOPIPCD, a Procuradora de Justiça

Rosana Beraldi Bevervanço, participará do evento, abordando a importância de os municípios que
contam com ILPIs nos seus territórios seguirem a estratégia da Nota Orientativa n° 41/2020 da
SESA (atualizada em 12/11/2020), especialmente no que se refere ao isolamento, monitoramento clínico
diário, testagem e articulação entre os órgãos municipais de saúde e de assistência social.

DICAS DE CULTURA E DE SAÚDE

Dia 16/12/2020 marca a celebração dos 250 anos do nascimento do compositor Beethoven

A comemoração do nascimento de Ludwig van Beethoven (cuja data
estimada é 17/12/1770), em Bonn, na Alemanha, completa 250 anos
neste 16/12/2020, conforme destacado em detalhada matéria produzida
por William Marquez, da BBC News e também publicada pelo G1.
Utilizando a imagem ao lado (Foto: Getty Images) para ilustrar como
"dirigiu os músicos com uma paixão desenfreada, sacudindo o corpo e

agitando os braços no ritmo da música", registra-se que, apesar da surdez, Beethoven participou da
estreia de sua Nona Sinfonia. Não se sabe, ao certo, por qual motivo ele perdeu a audição, cujos
sintomas começaram entre 1897 e 1898, sendo que, em 1818, já apresentava dificuldade para entender o
que as pessoas diziam. Neste contexto, a reportagem lembra que, apesar da surdez, "ele seguiu
compondo e criando as obras que talvez sejam as suas peças mais expressivas, comoventes e
experimentais" e que, como o instrumento de Beethoven por excelência era o piano, "ele seguiu
compondo com ele, com a ajuda de vários dispositivos para amplificar o som", de modo que "acentuavam
as vibrações dos instrumentos para que pudesse senti-los quando tocava". Nesse sentido, a matéria 
também destacou que o compositor britânico Richard Ayres, o qual é surdo, "estreou neste ano uma peça
inspirada tanto em Beethoven quanto em sua própria perda de audição". Ademais, é importante observar,
em relação à obra de Beethoven, que "vários intérpretes modernos consideram que a surdez melhorou
sua música de muitas maneiras", como uma de suas últimas peças, o quarteto de cordas No.15, Opus
132.

http://abre.ai/sejufparana
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/NO41_ATUALIZADA_12_11.pdf
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55297170
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/12/13/como-beethoven-ficou-surdo-e-ainda-assim-criou-algumas-das-melhores-obras-da-historia-da-musica.ghtml

