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Atenção, pais – calor e
umidade podem causar otite
Mar, piscina, banhos de banheira
mais demorados. O verão, que traz a
alegria e os benefícios do sol — desde
que a exposição dos pequenos ocorra
nas horas recomendadas — aumenta, também, a incidência das otites
externas, conhecidas como otites de
nadador. “Trata-se de infecção causada por bactéria e, além da dor ser
bastante intensa, pode provocar diminuição temporária da audição”, diz
Prof. Dr. Robinson Koji Tsuji, otorrinolaringologista.

Conselhos para a vida toda

Matheus Fragata

Sumário

Isso acontece porque a água entra
no ouvido e remove o cerume e uma
camada oleosa que recobre a pele do
canal do ouvido, abrindo o caminho
para a proliferação das bactérias. “Se
a piscina for aquecida, ou se a umidade e o calor forem fortes, o ouvido
torna-se um lugar confortável para
que elas se reproduzam. E a dor é
muito intensa! Mas há alguns cuidados básicos que auxiliam a resolver o
problema”, continua ele.
Verifique as condições de higiene

da piscina que for utilizar e freqüente
as praias adequadas para banho. Cada
vez que sair da piscina ou mar, seque
bem o ouvido. Repita isso depois do
banho utilizando a ponta da tolha —
pode ser usado um secador de cabelo
também. Não tente limpar o ouvido
com hastes flexíveis, grampos, fósforo
ou outros objetos. Pode machucar o
tímpano e facilitar o desenvolvimento
de otites. Nunca coloque nenhum medicamento no ouvido sem orientação
médica. Existem muitas causas de dor
de ouvido e a medicação errada pode
piorar bem a situação. E esqueça a receita caseira de pingar óleo quente no
ouvido. O resultado é ineficaz.
“Se mesmo assim, a otite acontecer,
não se desespere. Procure um médico
mais próximo e siga o tratamento recomendado. As otites melhoram rapidamente”, finaliza o médico.
E boas férias! n
Prof. Dr. Robinson Koji Tsuji: Rua Teodoro Sampaio, 417, 5º andar, cj 51, Pinheiros, São Paulo - telefone (11) 3081
2012 - e-mail: rktsuji@uol.com.br
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Pediatria - Dr. Eraldo Fiore

Editorial
Esse é o primeiro número de uma revista que será amplamente distribuída
periodicamente ao público e aos médicos. Como professor titular da Disciplina
de Otorrinolaringologia do HC-FMUSP, diretor do Grupo de Implante Coclear
e cirurgião que há mais de 30 anos realiza cirurgias de ouvido, tenho, entre meus
pacientes, histórias de pais desesperados por não saberem conduzir a surdez de
seus filhos, quando ela é detectada.

Cuidados com
as crianças no verão

A alimentação dos pequenos deve ser
rica em frutas, verduras, carnes magras,
legumes e não se esquecer do preparo
de cereais. “Tanto a alimentação quan-

Dr. Eraldo Samogin Fiore é pediatra,
gastroenterologista infantil e 2º vicepresidente da Sociedade Paulista de
Pediatria.

Vamos responder as suas dúvidas. Envie um e-mail
para ouvirbem@fragatacomunicacao.com.br
As técnicas cirúrgicas, assim como os aparelhos, evoluíram muito e hoje é possível
operar, inclusive, com anestesia local — ou fazer a cirurgia de manhã e, na mesma
noite, o paciente estar em casa, dormindo em seu quarto. O implante coclear
é um dispositivo eletrônico, computadorizado, que substitui o ouvido de pessoas
com surdez total ou quase total. Uma das maiores conquistas da Bioengenharia.
Nosso Grupo de Implante Coclear da Fundação Otorrinolaringologia já chegou
a marca de mais de 600 cirurgias realizadas nos seus 22 anos de funcionamento.
Conheça o nosso trabalho, os aparelhos e tecnologias e descubra
que essa cirurgia é paga tanto pelo SUS quanto pelos planos
de saúde. A audição é possível e quanto mais cedo for feita
a cirurgia, melhores serão os resultados. O pós-operatório
é feito em parceria pela família com o Grupo de Implante
Coclear e a reabilitação. Descubram todos os detalhes
do implante coclear e tirem suas dúvidas.
Boa leitura a vocês.
Márcia Minillo

Alimentação e roupas leves

to o vestuário devem ser leves. As refeições devem ser preparadas em casa,
inclusive o lanche para levar à praia, a
fim de evitar alimentos contaminados.
E esqueçam, para o bem das crianças,
qualquer tipo de fritura. Nada que demore a ser digerido faz bem”, diz ele.
Já as roupas, o pediatra pede que a
preferência recaia sobre peças de algodão. “Fibras sintéticas atrapalham
a transpiração e não ajudam a criança
a se manter fresquinha. Nessa época,
propícia à desidratação, todo cuidado
é pouco!”, continua o médico.
Um último aviso do médico diz respeito as medicações. “Mesmo sendo
férias, acidentes — e algumas doenças — podem acontecer. Levem soro
fisiológico para desinfetar algum machucado leve ou água boricada para
descongestionar os olhos. Febres, dores, cortes e queimaduras necessitam
de atenção médica. Não façam uso de
automedicação. E divirtam-se!”, finaliza Dr. Eraldo. n
Márcia Minillo
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Cuidados básicos com bebês e
crianças podem tornar as férias mais
tranqüilas. “Bebês com menos de
seis meses de idade podem tomar sol,
mas nada mais que dez minutos por
dia, entre 7 e 8 horas da manhã. Já os
com mais de seis meses, 1 hora de sol
nos horários entre 7 e 10 da manhã e
16 e 18 horas são permitidos. Porém,
sempre com protetor solar indicado
por dermatologista e não se esquecer
do hidratante após o banho”, diz Dr.
Eraldo Samogin Fiore, pediatra e gastroenterologista.
Segundo ele, férias em família significam atenção redobrada dos pais.
“Crianças gostam muito de se divertir
na praia e piscina, mas podem se desidratar e até se perderem. Portanto, líquidos a todo o momento — chás gelados,
sucos, água, água de coco — e uma pulseira que os identifique, são providências básicas para quem quer se divertir
e proteger seus filhos”, continua ele.

A Ouvir bem surgiu para esclarecer o maior número possível de pais e pessoas
que têm deficiência auditiva, seja em qual nível for, e para responder as dúvidas
mais freqüentes. O implante coclear, ou ouvido biônico, está há 30 anos no Brasil
e é divulgado pela mídia. Segundo evidências científicas, é o melhor método de
reabilitação para a maioria dos surdos severos e profundos que não conseguiram
resultados com as próteses auditivas convencionais, principalmente crianças.

Ricardo Ferreira Bento
Prof. Dr. Ricardo Ferreira Bento é professor titular
da disciplina de Otorrinolaringologia HC-FMUSP
e diretor do Grupo de Implante Coclear
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Teste da orelhinha

Crônica - Dorotéia Fragata

Audição, o caminho
para o aprendizado

Spitz

04

É o som que vai provocar também
muitas das memórias infantis. E, através dele, que o bebê vai aprender a se
comunicar com o mundo. “Para desenvolver bem a fala e depois, o aprendizado em escola regular, o bebê precisa ouvir. Porém, nem todas as crianças
nascem ouvintes”, diz Prof. Dr. Ricardo Ferreira Bento, professor titular de
Otorrinolaringologia do HC-FMUSP.

Teste da Orelhinha,
um direito infantil
Para descobrir se a criança é ouvinte
ou não, existe o Teste da Orelhinha,
uma triagem neonatal que revela se o
recém-nascido tem as células sensoriais do ouvido funcionando.
O exame tornou-se um direito do
bebê, a partir de agosto, nas maternidades e hospitais brasileiros, com lei
promulgada pelo Presidente Lula.
“É um exame simples. Não necessita uso de agulhas e é feito com o bebê
dormindo, a partir das primeiras horas
de vida. Leva em torno de 3 minutos e
não apresenta contra-indicações. É
indolor e feito através da produção de
um estímulo sonoro e sua resposta obtida por meio de uma sonda introduzida na orelha do bebê”, explica Valéria
Goffi, fonoaudióloga.
“Até surgir o Teste da Orelhinha,
os otologistas tinham uma estatística do Ministério da Saúde: em cada
1 000 recém-nascidos, de três a cinco
bebês possuíam perda auditiva. Esse
número deve aumentar. O importante é descobrir se há problema o mais
cedo possível para não comprometer
a comunicação — e o aprendizado da
criança,” finaliza Ricardo Bento. n
Prof. Dr. Ricardo Ferreira Bento: Av.
Albert Einstein, 627, bloco A, sala 117,
1º andar, Morumbi, São Paulo – tel. (11)
2151 3115 – e-mail: rbento@gmail.com

Matheus Fragata

A audição, um dos nossos cinco sentidos, é a porta de entrada para que possamos nos comunicar com o mundo!
Quando nascemos, nossa orelha
é responsável pelo primeiro contato
com o mundo externo. Se o barulho
for grande — e isso acontece porque a
audição do recém-nascido é similar a
do adulto —, o bebê chora e reclama. E
além do cheiro da mãe, é a sua voz que o
tranqüiliza e faz com que ele a procure
para sentir-se seguro e confortável.

Sons, sons e mais sons
Não consigo lembrar o primeiro som
que ouvi na infância. Mas lembro-me
perfeitamente de um pedido que fiz ao
meu pai aos 4 anos de idade, quando
saía em viagem a Marília. “Papai, traz
um disco dos ‘Bitos’ pra mim?”. Tudo
isso porque eu queria participar da vida
familiar. Meus pais tinham o hábito de
ouvir na rádio-vitrola (era isso mesmo!), músicas orquestradas regidas
por Ray Conniff, depois de uma leitura
do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Dormia
embalada por Moonriver, Moonlight Serenade, etc. E o último som do dia, era
um carinhoso “Durma bem, filhinha!”,
quando meu pai levava-me para cama.
As músicas orquestradas dominaram as noites de casa até aparecer no
cenário familiar, um jovem cantor de
olhos verdes, compositor, promissor na
época, chamado Chico Buarque, que se
tornou padrinho de casamento da minha irmã mais velha, uma jornalista do
Jornal da Tarde. Claro, The Beatles não
foram aceitos no meio familiar. Mas eu
podia ouvi-los, à tarde, depois da lição
com o som bem baixinho. À noite, só
compacto simples com histórias — e
canções — da Disney. Nas férias de julho, em São Paulo, o meu contato com
a música era diferente. Vi, e ouvi, várias
vezes Nara Leão, Edu Lobo e Toquinho
ensaiarem para os Festivais da Record,
na casa da minha irmã.
Na adolescência, eu era um ser musical. Lia, estudava e trabalhava sempre
com música. E se a leitura me levou a
optar pelo Jornalismo como profissão,

a música era o complemento da imaginação. Sem elas não havia inspiração!
Não consigo imaginar um mundo
sem sons. Se preciso do silêncio para diminuir o estresse, logo vem um bem-tevi próximo à minha janela a cantar. Até
o meu filho nasceu com música tocando na sala de parto — What a wonderful
world!. Sim, ele foi muito bem-vindo
como são todos os bebês no mundo e
abençoado por uma música divina.
Por que escrevi tudo isso? Para deixar aos pais uma mensagem que considero muito importante. Há anos,
tenho o prazer de trabalhar com essa
equipe muito competente e querida. E
vejo como ela modifica, com carinho,
o destino de muitos que os procuram.
Pais, não desistam. Todos nós podemos ouvir e nos emocionar! Basta
procurar o caminho. n

Dorotéia Fragata é jornalista e responsável pela Fragata Comunicação que
edita Ouvir Bem
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História de sucesso

Audição do bebê

Angela Girardi Stelmacki

O orgulho da família

audição em um dos ouvidos e o aparelho não ajudou em nada. Quando ela
tinha quatro anos, consegui uma avaliação em um centro de implante coclear.
Mas, segundo os profissionais, ela tinha
passado da idade ideal e não podia ser
implantada. E, sem plano de saúde, ficava impossível encarar a cirurgia e o
tratamento no Paraná”, lembra ela.

Doutor,
meu filho está
ouvindo?
Três meses de idade, mães — e pais
— dedicados e carinhosos, adoram
beijar os pezinhos de seus bebês. Já
conferiram os dedinhos das mãos e
dos pés inúmeras vezes, observam o
olhar do filhinho acompanhando-os.
Mas se existir a dúvida — “Será que
nosso filho está ouvindo?” —, não hesitem em consultar um otorrinolaringologista ou pediatra.
Segundo a fonoaudióloga Dra. Valéria Goffi, os pediatras de seus filhos
podem observar o reflexo cocleo-palpebral, simples e indolor. “O médico
vai bater palmas ao lado do bebê (sem
que ele veja), levando-o a se assustar e
a piscar os olhos, simultaneamente.
Essa é uma indicação que ele ouve naquele momento, pelo menos de um
lado”, diz ela.

Casamento
& resolução familiar
O implante coclear só foi realizado
depois que Eliane se casou. “Tivemos
um filho, Gabriel e meu marido resolveu ir atrás do implante de Angela.
Conseguimos em São Paulo, com o
Grupo de Implante Coclear da Fundação Otorrinolaringologia. E, embora, nossa menina já tivesse 12 anos na
época, o resultado aconteceu rapidamente. Angela teve um avanço incrível
nos estudos e sua inteligência aguçada
já a levou a fazer teste de QI na PUC de
Curitiba. O implante coclear ajudou
a desinibi-la e hoje ela não sofre mais
preconceito. Agora, distingue os sons,
sabe localizá-los, conversa com as pessoas e aprende o que é bom e o que é
perigoso no dia-a-dia. É um milagre.
Agradeço a Deus por ter conseguido
essa benção. Eu recomendo a todos os
pais. Persistam. A audição de seus filhos
é muito importante!”, finaliza a mãe. n

Avós e as tampas de panelas
Kenji Honda
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A gravidez na adolescência de Eliane
Girardi e a saída da casa dos pais resultaram na surdez de sua filha, Angela.
“Para esconder a gravidez de meus pais,
fui trabalhar como doméstica de uma
pessoa que me colocou para dormir
no chão. Meu sistema imunológico
baixou e peguei rubéola sem saber que
provocaria surdez na filha que estava
esperando”, diz ela.
No final da gravidez, voltou para a
casa dos pais. “Quando Angela nasceu, passei a cuidar de outro bebê
recém-nascido que morava próximo
de casa para conseguir algum dinheiro. Percebia que tinha algo errado com
ela. O outro nenê chorava ao ouvir um
barulho forte. Angela não tinha reação
nenhuma!”, lembra Eliane.
Embora procurasse vários médicos,
Eliane não conseguia descobrir o que
acontecia com a filha. “Todos diziam
que era preocupação excessiva porque eu era adolescente. Mas sabia que
algo estava errado. Somente quando
Angela tinha um ano e meio, depois
de uma gripe forte, pediram o exame
Bera, que acusou surdez profunda”,
lembra a mãe.
Junto com a revolta, veio a prescrição de um tratamento ineficaz para a
filha. “Durante anos, ela usou aparelho
auditivo convencional e freqüentava
escola especial. Angela só tinha 8% de

“Bebês se assustam com o espocar de
rojões, objetos caindo próximos a eles
ou portas batendo. O reflexo disso é o
choro sentido com o susto que tomam. Mães e pais ‘de primeira viagem’

podem não prestar atenção, ou duvidar do que percebem com seus filhos.
Mas as avós são muito atentas”, continua Valéria.
“As avós que conhecem como aconteceu o desenvolvimento de seus filhos
e outros netos, usam ‘testes caseiros’
para saber se o neto está ouvindo. Já
ouvi histórias de deixarem cair tampas
de panelas, enquanto o bebê está dormindo para observar se ele acorda. A
suspeita vem quando estas reações não
ocorrem. Mas, mesmo fazendo o Teste
da Orelhinha, os pais devem continuar
atentos às respostas auditivas de seus
filhos por toda a infância. Também é
importante frisar que, se alguma alteração na audição for detectada, devem
procurar o otorrinolaringologista de
confiança para saberem quais decisões
tomar se, realmente, o diagnóstico for
surdez”, finaliza a fonoaudióloga. n
M. Valéria S. Goffi Gómez: Rua Capote
Valente, nº 432, 1º andar, sala 14, Pinheiros, São Paulo – telefone (11) 3061
0311 – e-mail: goffigomez@uol.com.br

Prof. Dr.
Robinson
Koji Tsuji
em exame
do ouvido
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Ouvido

Avanços tecnológicos

Implante coclear,
tecnologia que evolui sempre

Ouvido, o órgão mágico
da comunicação
nam-se palavras que permitem que
nos comuniquemos desde a infância
até o final das nossas vidas”, diz Prof.
Dr. Rubens Vuono de Brito Neto, otorrinolaringologista.
Dividido em ouvido externo, médio
e interno, o ouvido é um dos órgãos
responsáveis pela nossa comunicação
com o mundo.

divulgação

por dentro do ouvido

raquel serrano

06

Um dos cinco sentidos do corpo
humano, a audição é muito importante para a comunicação do homem
com o mundo externo. “Quando nascemos, é a voz de nossa mãe que nos
acalma. É através da voz de quem nos
cuida que descobrimos as cantigas de
ninar e também aprendemos a balbuciar nossos primeiros sons. Eles tor-

Novas modificações para melhorar a
qualidade auditiva de quem utiliza implante coclear são realizadas em todos
os aparelhos existentes no mercado, nos
dias atuais e vêm para melhorar a audição
dos usuários.
O mais novo modelo, já utilizado na Europa e nos Estados Unidos, é um exemplo
disso. A Cochlear — uma das quatro empresas que fabricam aparelhos de implante coclear no mundo — acaba de lançar
no Brasil, com aprovação da ANVISA, o
Nucleus 5, um aparelho 40% mais fino que
os existentes no mercado e 30% mais leve
que os outros implantes em titânio.
“Este aparelho é mais leve e menor que
os outros e vai ajudar a resolver o problema dos pais que ficam preocupados com
a audição dos pequenos. O próprio aparelho, que possui controle remoto, pode fazer diagnóstico e resolução de problemas
simples, informando aos pais sobre o funcionamento do implante de seus filhos”,
comenta Prof. Ricardo Bento, o responsável pela primeira cirurgia de implante coclear com aparelho Nucleus 5 no Brasil.
O Nucleus 5 foi elaborado com cores
— e estampas — diferentes, é resistente
à água e programado para focar o som da
pessoa que estiver em frente ao usuário.
“É um aparelho que vai funcionar muito
bem em salas de aula, restaurantes, reuniões, etc. E, o mais importante, o sistema
dele é compatível com os outros modelos
da empresa”, finaliza o professor. n
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História de sucesso

joão pedro turnes

Um menino
para lá de especial
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“Meu caçula, João Pedro, nasceu antes da gravidez entrar no sexto mês. Era
muito pequenino e lutou desde o primeiro dia para sobreviver. O pediatra
responsável pelo berçário dizia que
meu filho era um guerreiro. Eu só não
sabia o quanto”, conta Maria Turnes,
enfermeira em Foz do Iguaçu, PR.
Quando o bebê foi para casa, a principal preocupação da família era a paralisação de seus membros devido a paralisia cerebral. “Os cuidados com ele
eram ininterruptos”, lembra ela.
Aos seis meses de idade, a família
iniciou com o bebê exercícios para que
a rigidez muscular acabasse e ele pudesse caminhar. “Descobrimos logo
que gostava de bolas e bexigas e todo o
estímulo começou daí. Mas, mesmo
com balões de ar estourando em sua
frente, não percebemos a surdez. Oito
meses depois, descobrimos a perda
auditiva, o implante coclear e o Grupo
de Implante Coclear da Fundação
Otorrinolaringologia”, diz a mãe.

Xuxa para aprender a ouvir
João Pedro foi encaminhado à cirurgia
e aos dois anos de idade o aparelho foi

ativado. “Na primeira semana, ele só
chorava. Voltamos ao Grupo e o Dr.
Koji disse que ele estranhava os sons
que ouvia e que deveríamos descobrir
uma técnica para que a audição se tornasse natural”, diz Maria.
Para que ele se acostumasse a ouvir, a
mãe passou a ligar o aparelho todas as
noites, colocando as vozes dos familiares e sons da natureza. “Um dia, ao
observar sua reação frente a um DVD
da Xuxa, percebemos que havia chegado o momento. Curioso em relação a
movimento e cores, buscou com a cabeça entender o que saía da TV. Aproximei dele a antena externa para que
ouvisse o que lhe interessava. João Pedro ouviu e ficou feliz. A partir daí,
passou a usar o aparelho o dia inteiro”,
lembra a mãe.
Atualmente, João Pedro tem cinco
anos, anda, joga futebol, ouve e estuda
em escola normal. Sua fonoaudióloga
é argentina e lhe ensina palavras em espanhol e guarani. “Queremos nosso filho integrado no mundo que vive. E, se
depender dele, será jogador de futebol.
Com a garra que tem demonstrado, eu
não duvido disso!”, finaliza Maria. n

“O ouvido (ou orelha) externo
compreende o pavilhão auditivo, o
canal externo do ouvido e termina na
membrana timpânica. O médio possui a cavidade fechada separada do
ouvido externo pelo tímpano e, dentro dele, existem os três menores ossos do nosso corpo, martelo, bigorna
e estribo, que transmitem o som para
o ouvido interno. Esse, por sua vez,
possui comunicação com a parte posterior do nariz denominada tuba auditiva”, explica o médico.
Já o tímpano é uma membrana de
pele muito fina que separa o ouvido
médio do externo. “É uma membrana
bastante móvel. Então, temos o ouvido interno composto pela cóclea, labirinto e canal auditivo interno. É da
cóclea que sai o nervo auditivo e que,
através do canal auditivo interno,
chega até o cérebro”, diz ele.

Células ciliadas levando
o som até o cérebro
O sistema auditivo humano normal
pode distinguir cerca de 400 mil sons
diferentes, alguns fracos o suficiente
para mover a membrana timpânica de
maneira tão pequena quanto um décimo de molécula de hidrogênio. Porém,
como isso acontece?
Para que a audição aconteça, é
preciso entender o som. “Ele se es-

palha através de uma vibração pelo
ar, captada pela orelha externa,
atinge o tímpano e faz a membrana
timpânica vibrar. Nela, se encontra o
martelo, articulado à bigorna, que,
por sua vez, é ligada ao estribo. Eles
se movimentam com a vibração da
membrana do tímpano e, como em
um sistema de alavancas, amplificam
esta vibração transmitindo-a a uma
pequena membrana encostada ao
estribo que oclui o canal da cóclea”,
continua Brito.
O canal da cóclea é cheio de líquido
e tem a forma espiral de um caracol.
Com a vibração da cadeia de ossículos, o líquido se movimenta dentro
dela. A cóclea é revestida de células ciliadas. Elas se movimentam criando
uma pequena energia elétrica que
chega ao cérebro através do nervo da
audição.
“É ele quem finaliza o processo interpretando os sons que ouvimos. E é
tão sensível que registra sons de 20
Hz a 20.000 Hz. Ou seja, capta desde
um zumbido de pernilongo a uma
turbina de avião no céu. Impressionante, não?”, finaliza o médico. n
Prof. Dr. Rubens Vuono de Brito Neto:
Av. Angélica, 1968, 9º andar, Consolação, São Paulo – telefone (11) 3825
3838 – e-mail: rbritoneto@gmail.com
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Equipe

Perdas auditivas

Prof. Dr. Ricardo
Ferreira Bento,
coordenador do
Grupo de Implante
Coclear e de
Próteses Totalmente
Implantáveis da
Fundação
Otorrinolaringologia
(centro), Prof. Dr.
Rubens Vuono de
Brito Neto (esq.) e
Prof. Dr. Robinson
Koji Tsuji (dir.),
otologistas

Por que é importante fazer
o diagnóstico rápido?

Atenção, sempre
Não espere seu bebê falar para ter certeza que ele não escuta!
“Há uma escala de observação que
os pais e mães podem seguir”, diz Dr.
Koji. Segundo ele, até os três meses de

idade, os bebês, apesar de estarem ouvindo tudo, só se assustam com sons
fortes e, eventualmente, ficam quietos
ou sorriem quando lhe falam de perto.
Até os seis meses de idade, os bebês
começarão a perceber os sons e a mexer os olhinhos na direção deles, além
de explorarem os brinquedos sonoros.
Durante todo o primeiro ano de vida,
os bebês vivenciam o mundo através
da visão, audição, tato e olfato. “Nessa
fase é importante que os pais estimulem seus filhos com brinquedos sonoros. Os bebês vão brincar e descobrir
apitos, sons de animais, instrumentos musicais, barulhos do dia-a-dia
(buzinas, chocalhos diferentes, entre
outros), aumentando sua capacidade
auditiva”, diz ele.
Músicas infantis que estimulem o
bebê a contar e a se cuidar aumentam
sua percepção em relação ao mundo.
“Caso o bebê não reaja a sons, não se
desespere. Se ele tiver surdez profunda, há o implante coclear que propiciará sua audição e é uma cirurgia rápida.
Ela deve ser feita, preferencialmente,
até os dois anos de idade para que a sua
integração na família, com os amigos e,
mais tarde, com o mundo, seja perfeita.
Com o diagnóstico precoce, as melhores decisões poderão ser tomadas”, finaliza o médico. n

Grupo de Implante Coclear Amor, competência e dedicação

kenji honda
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Se você receber na maternidade o
resultado do Teste da Orelhinha com
diagnóstico de problemas auditivos,
ou suspeitar, mais tarde, que seu filho
não ouve, é muito importante conseguir saber qual o grau de dificuldade auditiva dele, pois, dependendo
do grau de audição, ele pode escutar
alguns sons ou nenhum som. “O primeiro passo é procurar um otorrinolaringologista, que lhe explicará o
que significa ter audição rebaixada. O
médico pedirá também vários exames
para saber qual o grau de audição de
seu filho”, diz Prof. Dr. Robinson Koji
Tsuji, otorrinolaringologista.
O gráfico da página ao lado é um
audiograma — uma forma de registrar
os níveis de audição. Nele, encontramse os sons do ambiente e de fala para
nos ajudar a saber o que é possível escutar em cada nível de audição. “Uma
pessoa com audição normal escuta em
níveis de 20 decibéis. Se houver audição rebaixada, alguns sons não são ouvidos”, explica o médico.

Fundado em 1988, o Grupo de Implante Coclear e de Próteses Totalmente Implantáveis da Fundação Otorrinolaringologia é um dos pioneiros em
implante coclear no Brasil, com mais
de 600 pacientes implantados.
Único no Brasil que realiza cirurgias
em pacientes com surdez por meningite e implante de tronco cerebral, o
Grupo de Implante Coclear é formado por uma equipe multidisciplinar
composta por médicos otorrinolaringologistas, fonoaudiólogas, psicólogos e assistentes sociais, com equipe
de apoio ao diagnóstico.
“Atualmente, temos quatro cirurgiões, os Profs. Drs. Ricardo Ferreira
Bento, Rubens Vuono de Brito Neto,
Robinson Koji Tsuji e Mariana Hau-

sen Pinna, o neuropediatra José Luiz
Guerpelli, o geneticista José Eduardo
Krieger, o pediatra Evandro Baldacci e
a radiologista Eloísa Gebrin. As fonoaudiólogas são coordenadas pela Profa.
Valéria Goffi Gómez e são elas, Ana
Tereza Magalhães, Cristina Ornellas,
Kellen Kutscher e Paola Samuel. Temos as psicólogas Heloísa Nachalla e
Rosa dos Santos e a assistente social,
Leonor Cruz”, diz Prof. Ricardo.
“Nossas pesquisas, atualmente,
abrangem o melhor aproveitamento
do implante coclear, novas técnicas
cirúrgicas com menor lesão e aproveitamento residual da audição, além de
avaliação constante dos resultados.
Um trabalho que nos orgulhamos muito
em fazer”, finaliza Bento. n

13

Implante Coclear

Indicado para portadores de surdez
severa e profunda, o implante coclear
— o popular ouvido biônico — é um
aparelho eletrônico de alta complexidade tecnológica que restaura — ou
cria — as funções auditivas nos pacientes. “O implante coclear substitui
totalmente o ouvido. Ele estimula o
nervo auditivo através de pequenos
eletrodos colocados na cóclea e leva
os sinais sonoros captados por intermédio de uma antena externa ao cérebro, que os interpreta como sons,
levando o paciente a ouvir”, explica
Prof. Dr. Ricardo Ferreira Bento, diretor do Grupo de Implante Coclear da
Fundação Otorrinolaringologia.

divulgação
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Parte interna de um modelo
de implante coclear fabricado
pela Cochlear

Composto por unidade interna e
externa, o implante coclear tem uma
parte implantada cirurgicamente no
ouvido do paciente, com eletrodos que
são posicionados dentro da cóclea e
que se unem a um receptor localizado
atrás da orelha, implantado embaixo
da pele. Junto ao receptor, fica a antena
e o imã que fixam a unidade externa,
responsável pela captação dos sinais
elétricos. Na parte externa, há o processador de fala, antena transmissora
e microfone, retroauricular ou tipo
caixa. A antena transmissora é fixada
por meio de um imã, o microfone capta o som, transmitindo-o ao processador de fala que seleciona e analisa os
elementos sonoros, enviando-os ao
cérebro através de estímulos elétricos,
que os interpreta como sons.
“O mais importante é ressaltar que
essa é uma cirurgia de riscos mínimos
e, se realizada por equipe experiente e
treinada, é rápida e o paciente pode sair
no mesmo dia do hospital. Os familiares do paciente devem escolher uma
equipe com infraestrutura adequada
para acompanhá-lo para sempre, pois
a dependência do paciente em relação
à equipe será eterna”, diz ele.
E finaliza: “Cuidado com equipes
formadas para marketing pessoal e que
chamam cirurgiões de outras cidades
para fazerem a cirurgia. Por ser necessário acompanhamento cuidadoso, é
preciso haver confiança mútua entre
médico e paciente”. n

comparativo da Intensidade dos sons

carolina Nunes inspirou-se na adaptação de Katya Guglielmi Marcondes Freire do Hearing in Children por Northem & Downs; Williams & Wilkins 1996 e de
Percepção da Fala: Análise Acústica do Português Brasileiro por Russo & Behlau (Ed. Lovise 1993)

A audição ao alcance
de todos

Sons marcados no audiograma mostrando que alguns ocorrem em
intensidades fortes (acima de 90 decibéis) e outros em intensidades fracas
(por volta de 30 decibéis)
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História de sucesso

patricia e claudio scharff

Surpresa e amor a três

kenji honda
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“Mudamos para Cuiabá para auxiliarmos na gráfica dos meus sogros e lá
engravidei de Ana Augusta. Em uma
das últimas consultas com o obstetra,
quando o médico aperta uma buzina
perto da barriga — esse som é o principal elemento de um teste de vitalidade
usado como rotina por alguns especialistas —, não houve reação alguma por
parte do bebê. O médico, então, me avisou — ‘Ela deve nascer com problemas
auditivos’. Voltei para casa, chorei muito e logo depois, esqueci. Quando Ana
Augusta nasceu, minha irmã insistiu
para que fizéssemos o Teste da Orelhinha. Ana Augusta era portadora de
surdez profunda”, relembra a mãe.
A cirurgia de implante coclear aconteceu quando a garota tinha um ano e
meio, mudando a rotina da família.
“Aprendemos a colocar o aparelho

para desumidificar, higienizar, além de
cuidar para que não caísse enquanto
Ana Augusta, bebê, aprendia a correr
— e perder o aparelho — pela casa”,
diz Claudio, o pai.
Depois de dois anos, o casal resolveu
ter mais um filho. Como não havia história de surdez em nenhum dos lados
da família, fizeram todos os testes genéticos que acusam problemas auditivos. Os resultados foram negativos.
“Engravidei novamente e logo descobri que eram gêmeos. Quando cheguei ao quinto mês de gravidez, com o
teste sonoro na barriga, nova surpresa
— os dois, também, nasceriam surdos!”, diz Patricia.
Em junho, com os dois recém-nascidos e o Teste da Orelhinha de ambos
— Felipe e Bruno — veio a confirmação da surdez. “Sem desespero, procuramos o Grupo de Implante Coclear
da Fundação Otorrinolaringologia e
partimos para as cirurgias. Ana Augusta, agora com cinco anos, fala
tudo o que pode e só não responde quando não quer! Os gêmeos,
depois da ativação do aparelho,
vêm desenvolvendo a fala normalmente. O resultado de tudo
isso? Somos uma família feliz!”,
finaliza o pai. n
Casal Scharff com os gêmeos e Ana
Augusta no colo da fonoaudióloga
Profa. Valéria Goffi Gómez
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partimos para as cirurgias. Ana Augusta, agora com cinco anos, fala
tudo o que pode e só não responde quando não quer! Os gêmeos,
depois da ativação do aparelho,
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Indicado para portadores de surdez
severa e profunda, o implante coclear
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totalmente o ouvido. Ele estimula o
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Parte interna de um modelo
de implante coclear fabricado
pela Cochlear

Composto por unidade interna e
externa, o implante coclear tem uma
parte implantada cirurgicamente no
ouvido do paciente, com eletrodos que
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que se unem a um receptor localizado
atrás da orelha, implantado embaixo
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Equipe

Perdas auditivas

Prof. Dr. Ricardo
Ferreira Bento,
coordenador do
Grupo de Implante
Coclear e de
Próteses Totalmente
Implantáveis da
Fundação
Otorrinolaringologia
(centro), Prof. Dr.
Rubens Vuono de
Brito Neto (esq.) e
Prof. Dr. Robinson
Koji Tsuji (dir.),
otologistas

Por que é importante fazer
o diagnóstico rápido?

Atenção, sempre
Não espere seu bebê falar para ter certeza que ele não escuta!
“Há uma escala de observação que
os pais e mães podem seguir”, diz Dr.
Koji. Segundo ele, até os três meses de

idade, os bebês, apesar de estarem ouvindo tudo, só se assustam com sons
fortes e, eventualmente, ficam quietos
ou sorriem quando lhe falam de perto.
Até os seis meses de idade, os bebês
começarão a perceber os sons e a mexer os olhinhos na direção deles, além
de explorarem os brinquedos sonoros.
Durante todo o primeiro ano de vida,
os bebês vivenciam o mundo através
da visão, audição, tato e olfato. “Nessa
fase é importante que os pais estimulem seus filhos com brinquedos sonoros. Os bebês vão brincar e descobrir
apitos, sons de animais, instrumentos musicais, barulhos do dia-a-dia
(buzinas, chocalhos diferentes, entre
outros), aumentando sua capacidade
auditiva”, diz ele.
Músicas infantis que estimulem o
bebê a contar e a se cuidar aumentam
sua percepção em relação ao mundo.
“Caso o bebê não reaja a sons, não se
desespere. Se ele tiver surdez profunda, há o implante coclear que propiciará sua audição e é uma cirurgia rápida.
Ela deve ser feita, preferencialmente,
até os dois anos de idade para que a sua
integração na família, com os amigos e,
mais tarde, com o mundo, seja perfeita.
Com o diagnóstico precoce, as melhores decisões poderão ser tomadas”, finaliza o médico. n

Grupo de Implante Coclear Amor, competência e dedicação
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Se você receber na maternidade o
resultado do Teste da Orelhinha com
diagnóstico de problemas auditivos,
ou suspeitar, mais tarde, que seu filho
não ouve, é muito importante conseguir saber qual o grau de dificuldade auditiva dele, pois, dependendo
do grau de audição, ele pode escutar
alguns sons ou nenhum som. “O primeiro passo é procurar um otorrinolaringologista, que lhe explicará o
que significa ter audição rebaixada. O
médico pedirá também vários exames
para saber qual o grau de audição de
seu filho”, diz Prof. Dr. Robinson Koji
Tsuji, otorrinolaringologista.
O gráfico da página ao lado é um
audiograma — uma forma de registrar
os níveis de audição. Nele, encontramse os sons do ambiente e de fala para
nos ajudar a saber o que é possível escutar em cada nível de audição. “Uma
pessoa com audição normal escuta em
níveis de 20 decibéis. Se houver audição rebaixada, alguns sons não são ouvidos”, explica o médico.

Fundado em 1988, o Grupo de Implante Coclear e de Próteses Totalmente Implantáveis da Fundação Otorrinolaringologia é um dos pioneiros em
implante coclear no Brasil, com mais
de 600 pacientes implantados.
Único no Brasil que realiza cirurgias
em pacientes com surdez por meningite e implante de tronco cerebral, o
Grupo de Implante Coclear é formado por uma equipe multidisciplinar
composta por médicos otorrinolaringologistas, fonoaudiólogas, psicólogos e assistentes sociais, com equipe
de apoio ao diagnóstico.
“Atualmente, temos quatro cirurgiões, os Profs. Drs. Ricardo Ferreira
Bento, Rubens Vuono de Brito Neto,
Robinson Koji Tsuji e Mariana Hau-

sen Pinna, o neuropediatra José Luiz
Guerpelli, o geneticista José Eduardo
Krieger, o pediatra Evandro Baldacci e
a radiologista Eloísa Gebrin. As fonoaudiólogas são coordenadas pela Profa.
Valéria Goffi Gómez e são elas, Ana
Tereza Magalhães, Cristina Ornellas,
Kellen Kutscher e Paola Samuel. Temos as psicólogas Heloísa Nachalla e
Rosa dos Santos e a assistente social,
Leonor Cruz”, diz Prof. Ricardo.
“Nossas pesquisas, atualmente,
abrangem o melhor aproveitamento
do implante coclear, novas técnicas
cirúrgicas com menor lesão e aproveitamento residual da audição, além de
avaliação constante dos resultados.
Um trabalho que nos orgulhamos muito
em fazer”, finaliza Bento. n
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joão pedro turnes

Um menino
para lá de especial
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“Meu caçula, João Pedro, nasceu antes da gravidez entrar no sexto mês. Era
muito pequenino e lutou desde o primeiro dia para sobreviver. O pediatra
responsável pelo berçário dizia que
meu filho era um guerreiro. Eu só não
sabia o quanto”, conta Maria Turnes,
enfermeira em Foz do Iguaçu, PR.
Quando o bebê foi para casa, a principal preocupação da família era a paralisação de seus membros devido a paralisia cerebral. “Os cuidados com ele
eram ininterruptos”, lembra ela.
Aos seis meses de idade, a família
iniciou com o bebê exercícios para que
a rigidez muscular acabasse e ele pudesse caminhar. “Descobrimos logo
que gostava de bolas e bexigas e todo o
estímulo começou daí. Mas, mesmo
com balões de ar estourando em sua
frente, não percebemos a surdez. Oito
meses depois, descobrimos a perda
auditiva, o implante coclear e o Grupo
de Implante Coclear da Fundação
Otorrinolaringologia”, diz a mãe.

Xuxa para aprender a ouvir
João Pedro foi encaminhado à cirurgia
e aos dois anos de idade o aparelho foi

ativado. “Na primeira semana, ele só
chorava. Voltamos ao Grupo e o Dr.
Koji disse que ele estranhava os sons
que ouvia e que deveríamos descobrir
uma técnica para que a audição se tornasse natural”, diz Maria.
Para que ele se acostumasse a ouvir, a
mãe passou a ligar o aparelho todas as
noites, colocando as vozes dos familiares e sons da natureza. “Um dia, ao
observar sua reação frente a um DVD
da Xuxa, percebemos que havia chegado o momento. Curioso em relação a
movimento e cores, buscou com a cabeça entender o que saía da TV. Aproximei dele a antena externa para que
ouvisse o que lhe interessava. João Pedro ouviu e ficou feliz. A partir daí,
passou a usar o aparelho o dia inteiro”,
lembra a mãe.
Atualmente, João Pedro tem cinco
anos, anda, joga futebol, ouve e estuda
em escola normal. Sua fonoaudióloga
é argentina e lhe ensina palavras em espanhol e guarani. “Queremos nosso filho integrado no mundo que vive. E, se
depender dele, será jogador de futebol.
Com a garra que tem demonstrado, eu
não duvido disso!”, finaliza Maria. n

“O ouvido (ou orelha) externo
compreende o pavilhão auditivo, o
canal externo do ouvido e termina na
membrana timpânica. O médio possui a cavidade fechada separada do
ouvido externo pelo tímpano e, dentro dele, existem os três menores ossos do nosso corpo, martelo, bigorna
e estribo, que transmitem o som para
o ouvido interno. Esse, por sua vez,
possui comunicação com a parte posterior do nariz denominada tuba auditiva”, explica o médico.
Já o tímpano é uma membrana de
pele muito fina que separa o ouvido
médio do externo. “É uma membrana
bastante móvel. Então, temos o ouvido interno composto pela cóclea, labirinto e canal auditivo interno. É da
cóclea que sai o nervo auditivo e que,
através do canal auditivo interno,
chega até o cérebro”, diz ele.

Células ciliadas levando
o som até o cérebro
O sistema auditivo humano normal
pode distinguir cerca de 400 mil sons
diferentes, alguns fracos o suficiente
para mover a membrana timpânica de
maneira tão pequena quanto um décimo de molécula de hidrogênio. Porém,
como isso acontece?
Para que a audição aconteça, é
preciso entender o som. “Ele se es-

palha através de uma vibração pelo
ar, captada pela orelha externa,
atinge o tímpano e faz a membrana
timpânica vibrar. Nela, se encontra o
martelo, articulado à bigorna, que,
por sua vez, é ligada ao estribo. Eles
se movimentam com a vibração da
membrana do tímpano e, como em
um sistema de alavancas, amplificam
esta vibração transmitindo-a a uma
pequena membrana encostada ao
estribo que oclui o canal da cóclea”,
continua Brito.
O canal da cóclea é cheio de líquido
e tem a forma espiral de um caracol.
Com a vibração da cadeia de ossículos, o líquido se movimenta dentro
dela. A cóclea é revestida de células ciliadas. Elas se movimentam criando
uma pequena energia elétrica que
chega ao cérebro através do nervo da
audição.
“É ele quem finaliza o processo interpretando os sons que ouvimos. E é
tão sensível que registra sons de 20
Hz a 20.000 Hz. Ou seja, capta desde
um zumbido de pernilongo a uma
turbina de avião no céu. Impressionante, não?”, finaliza o médico. n
Prof. Dr. Rubens Vuono de Brito Neto:
Av. Angélica, 1968, 9º andar, Consolação, São Paulo – telefone (11) 3825
3838 – e-mail: rbritoneto@gmail.com
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Ouvido

Avanços tecnológicos

Implante coclear,
tecnologia que evolui sempre

Ouvido, o órgão mágico
da comunicação
nam-se palavras que permitem que
nos comuniquemos desde a infância
até o final das nossas vidas”, diz Prof.
Dr. Rubens Vuono de Brito Neto, otorrinolaringologista.
Dividido em ouvido externo, médio
e interno, o ouvido é um dos órgãos
responsáveis pela nossa comunicação
com o mundo.

divulgação

por dentro do ouvido

raquel serrano
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Um dos cinco sentidos do corpo
humano, a audição é muito importante para a comunicação do homem
com o mundo externo. “Quando nascemos, é a voz de nossa mãe que nos
acalma. É através da voz de quem nos
cuida que descobrimos as cantigas de
ninar e também aprendemos a balbuciar nossos primeiros sons. Eles tor-

Novas modificações para melhorar a
qualidade auditiva de quem utiliza implante coclear são realizadas em todos
os aparelhos existentes no mercado, nos
dias atuais e vêm para melhorar a audição
dos usuários.
O mais novo modelo, já utilizado na Europa e nos Estados Unidos, é um exemplo
disso. A Cochlear — uma das quatro empresas que fabricam aparelhos de implante coclear no mundo — acaba de lançar
no Brasil, com aprovação da ANVISA, o
Nucleus 5, um aparelho 40% mais fino que
os existentes no mercado e 30% mais leve
que os outros implantes em titânio.
“Este aparelho é mais leve e menor que
os outros e vai ajudar a resolver o problema dos pais que ficam preocupados com
a audição dos pequenos. O próprio aparelho, que possui controle remoto, pode fazer diagnóstico e resolução de problemas
simples, informando aos pais sobre o funcionamento do implante de seus filhos”,
comenta Prof. Ricardo Bento, o responsável pela primeira cirurgia de implante coclear com aparelho Nucleus 5 no Brasil.
O Nucleus 5 foi elaborado com cores
— e estampas — diferentes, é resistente
à água e programado para focar o som da
pessoa que estiver em frente ao usuário.
“É um aparelho que vai funcionar muito
bem em salas de aula, restaurantes, reuniões, etc. E, o mais importante, o sistema
dele é compatível com os outros modelos
da empresa”, finaliza o professor. n
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História de sucesso

Audição do bebê

Angela Girardi Stelmacki

O orgulho da família

audição em um dos ouvidos e o aparelho não ajudou em nada. Quando ela
tinha quatro anos, consegui uma avaliação em um centro de implante coclear.
Mas, segundo os profissionais, ela tinha
passado da idade ideal e não podia ser
implantada. E, sem plano de saúde, ficava impossível encarar a cirurgia e o
tratamento no Paraná”, lembra ela.

Doutor,
meu filho está
ouvindo?
Três meses de idade, mães — e pais
— dedicados e carinhosos, adoram
beijar os pezinhos de seus bebês. Já
conferiram os dedinhos das mãos e
dos pés inúmeras vezes, observam o
olhar do filhinho acompanhando-os.
Mas se existir a dúvida — “Será que
nosso filho está ouvindo?” —, não hesitem em consultar um otorrinolaringologista ou pediatra.
Segundo a fonoaudióloga Dra. Valéria Goffi, os pediatras de seus filhos
podem observar o reflexo cocleo-palpebral, simples e indolor. “O médico
vai bater palmas ao lado do bebê (sem
que ele veja), levando-o a se assustar e
a piscar os olhos, simultaneamente.
Essa é uma indicação que ele ouve naquele momento, pelo menos de um
lado”, diz ela.

Casamento
& resolução familiar
O implante coclear só foi realizado
depois que Eliane se casou. “Tivemos
um filho, Gabriel e meu marido resolveu ir atrás do implante de Angela.
Conseguimos em São Paulo, com o
Grupo de Implante Coclear da Fundação Otorrinolaringologia. E, embora, nossa menina já tivesse 12 anos na
época, o resultado aconteceu rapidamente. Angela teve um avanço incrível
nos estudos e sua inteligência aguçada
já a levou a fazer teste de QI na PUC de
Curitiba. O implante coclear ajudou
a desinibi-la e hoje ela não sofre mais
preconceito. Agora, distingue os sons,
sabe localizá-los, conversa com as pessoas e aprende o que é bom e o que é
perigoso no dia-a-dia. É um milagre.
Agradeço a Deus por ter conseguido
essa benção. Eu recomendo a todos os
pais. Persistam. A audição de seus filhos
é muito importante!”, finaliza a mãe. n

Avós e as tampas de panelas
Kenji Honda
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A gravidez na adolescência de Eliane
Girardi e a saída da casa dos pais resultaram na surdez de sua filha, Angela.
“Para esconder a gravidez de meus pais,
fui trabalhar como doméstica de uma
pessoa que me colocou para dormir
no chão. Meu sistema imunológico
baixou e peguei rubéola sem saber que
provocaria surdez na filha que estava
esperando”, diz ela.
No final da gravidez, voltou para a
casa dos pais. “Quando Angela nasceu, passei a cuidar de outro bebê
recém-nascido que morava próximo
de casa para conseguir algum dinheiro. Percebia que tinha algo errado com
ela. O outro nenê chorava ao ouvir um
barulho forte. Angela não tinha reação
nenhuma!”, lembra Eliane.
Embora procurasse vários médicos,
Eliane não conseguia descobrir o que
acontecia com a filha. “Todos diziam
que era preocupação excessiva porque eu era adolescente. Mas sabia que
algo estava errado. Somente quando
Angela tinha um ano e meio, depois
de uma gripe forte, pediram o exame
Bera, que acusou surdez profunda”,
lembra a mãe.
Junto com a revolta, veio a prescrição de um tratamento ineficaz para a
filha. “Durante anos, ela usou aparelho
auditivo convencional e freqüentava
escola especial. Angela só tinha 8% de

“Bebês se assustam com o espocar de
rojões, objetos caindo próximos a eles
ou portas batendo. O reflexo disso é o
choro sentido com o susto que tomam. Mães e pais ‘de primeira viagem’

podem não prestar atenção, ou duvidar do que percebem com seus filhos.
Mas as avós são muito atentas”, continua Valéria.
“As avós que conhecem como aconteceu o desenvolvimento de seus filhos
e outros netos, usam ‘testes caseiros’
para saber se o neto está ouvindo. Já
ouvi histórias de deixarem cair tampas
de panelas, enquanto o bebê está dormindo para observar se ele acorda. A
suspeita vem quando estas reações não
ocorrem. Mas, mesmo fazendo o Teste
da Orelhinha, os pais devem continuar
atentos às respostas auditivas de seus
filhos por toda a infância. Também é
importante frisar que, se alguma alteração na audição for detectada, devem
procurar o otorrinolaringologista de
confiança para saberem quais decisões
tomar se, realmente, o diagnóstico for
surdez”, finaliza a fonoaudióloga. n
M. Valéria S. Goffi Gómez: Rua Capote
Valente, nº 432, 1º andar, sala 14, Pinheiros, São Paulo – telefone (11) 3061
0311 – e-mail: goffigomez@uol.com.br

Prof. Dr.
Robinson
Koji Tsuji
em exame
do ouvido
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Teste da orelhinha

Crônica - Dorotéia Fragata

Audição, o caminho
para o aprendizado

Spitz

04

É o som que vai provocar também
muitas das memórias infantis. E, através dele, que o bebê vai aprender a se
comunicar com o mundo. “Para desenvolver bem a fala e depois, o aprendizado em escola regular, o bebê precisa ouvir. Porém, nem todas as crianças
nascem ouvintes”, diz Prof. Dr. Ricardo Ferreira Bento, professor titular de
Otorrinolaringologia do HC-FMUSP.

Teste da Orelhinha,
um direito infantil
Para descobrir se a criança é ouvinte
ou não, existe o Teste da Orelhinha,
uma triagem neonatal que revela se o
recém-nascido tem as células sensoriais do ouvido funcionando.
O exame tornou-se um direito do
bebê, a partir de agosto, nas maternidades e hospitais brasileiros, com lei
promulgada pelo Presidente Lula.
“É um exame simples. Não necessita uso de agulhas e é feito com o bebê
dormindo, a partir das primeiras horas
de vida. Leva em torno de 3 minutos e
não apresenta contra-indicações. É
indolor e feito através da produção de
um estímulo sonoro e sua resposta obtida por meio de uma sonda introduzida na orelha do bebê”, explica Valéria
Goffi, fonoaudióloga.
“Até surgir o Teste da Orelhinha,
os otologistas tinham uma estatística do Ministério da Saúde: em cada
1 000 recém-nascidos, de três a cinco
bebês possuíam perda auditiva. Esse
número deve aumentar. O importante é descobrir se há problema o mais
cedo possível para não comprometer
a comunicação — e o aprendizado da
criança,” finaliza Ricardo Bento. n
Prof. Dr. Ricardo Ferreira Bento: Av.
Albert Einstein, 627, bloco A, sala 117,
1º andar, Morumbi, São Paulo – tel. (11)
2151 3115 – e-mail: rbento@gmail.com

Matheus Fragata

A audição, um dos nossos cinco sentidos, é a porta de entrada para que possamos nos comunicar com o mundo!
Quando nascemos, nossa orelha
é responsável pelo primeiro contato
com o mundo externo. Se o barulho
for grande — e isso acontece porque a
audição do recém-nascido é similar a
do adulto —, o bebê chora e reclama. E
além do cheiro da mãe, é a sua voz que o
tranqüiliza e faz com que ele a procure
para sentir-se seguro e confortável.

Sons, sons e mais sons
Não consigo lembrar o primeiro som
que ouvi na infância. Mas lembro-me
perfeitamente de um pedido que fiz ao
meu pai aos 4 anos de idade, quando
saía em viagem a Marília. “Papai, traz
um disco dos ‘Bitos’ pra mim?”. Tudo
isso porque eu queria participar da vida
familiar. Meus pais tinham o hábito de
ouvir na rádio-vitrola (era isso mesmo!), músicas orquestradas regidas
por Ray Conniff, depois de uma leitura
do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Dormia
embalada por Moonriver, Moonlight Serenade, etc. E o último som do dia, era
um carinhoso “Durma bem, filhinha!”,
quando meu pai levava-me para cama.
As músicas orquestradas dominaram as noites de casa até aparecer no
cenário familiar, um jovem cantor de
olhos verdes, compositor, promissor na
época, chamado Chico Buarque, que se
tornou padrinho de casamento da minha irmã mais velha, uma jornalista do
Jornal da Tarde. Claro, The Beatles não
foram aceitos no meio familiar. Mas eu
podia ouvi-los, à tarde, depois da lição
com o som bem baixinho. À noite, só
compacto simples com histórias — e
canções — da Disney. Nas férias de julho, em São Paulo, o meu contato com
a música era diferente. Vi, e ouvi, várias
vezes Nara Leão, Edu Lobo e Toquinho
ensaiarem para os Festivais da Record,
na casa da minha irmã.
Na adolescência, eu era um ser musical. Lia, estudava e trabalhava sempre
com música. E se a leitura me levou a
optar pelo Jornalismo como profissão,

a música era o complemento da imaginação. Sem elas não havia inspiração!
Não consigo imaginar um mundo
sem sons. Se preciso do silêncio para diminuir o estresse, logo vem um bem-tevi próximo à minha janela a cantar. Até
o meu filho nasceu com música tocando na sala de parto — What a wonderful
world!. Sim, ele foi muito bem-vindo
como são todos os bebês no mundo e
abençoado por uma música divina.
Por que escrevi tudo isso? Para deixar aos pais uma mensagem que considero muito importante. Há anos,
tenho o prazer de trabalhar com essa
equipe muito competente e querida. E
vejo como ela modifica, com carinho,
o destino de muitos que os procuram.
Pais, não desistam. Todos nós podemos ouvir e nos emocionar! Basta
procurar o caminho. n

Dorotéia Fragata é jornalista e responsável pela Fragata Comunicação que
edita Ouvir Bem
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Pediatria - Dr. Eraldo Fiore

Editorial
Esse é o primeiro número de uma revista que será amplamente distribuída
periodicamente ao público e aos médicos. Como professor titular da Disciplina
de Otorrinolaringologia do HC-FMUSP, diretor do Grupo de Implante Coclear
e cirurgião que há mais de 30 anos realiza cirurgias de ouvido, tenho, entre meus
pacientes, histórias de pais desesperados por não saberem conduzir a surdez de
seus filhos, quando ela é detectada.

Cuidados com
as crianças no verão

A alimentação dos pequenos deve ser
rica em frutas, verduras, carnes magras,
legumes e não se esquecer do preparo
de cereais. “Tanto a alimentação quan-

Dr. Eraldo Samogin Fiore é pediatra,
gastroenterologista infantil e 2º vicepresidente da Sociedade Paulista de
Pediatria.

Vamos responder as suas dúvidas. Envie um e-mail
para ouvirbem@fragatacomunicacao.com.br
As técnicas cirúrgicas, assim como os aparelhos, evoluíram muito e hoje é possível
operar, inclusive, com anestesia local — ou fazer a cirurgia de manhã e, na mesma
noite, o paciente estar em casa, dormindo em seu quarto. O implante coclear
é um dispositivo eletrônico, computadorizado, que substitui o ouvido de pessoas
com surdez total ou quase total. Uma das maiores conquistas da Bioengenharia.
Nosso Grupo de Implante Coclear da Fundação Otorrinolaringologia já chegou
a marca de mais de 600 cirurgias realizadas nos seus 22 anos de funcionamento.
Conheça o nosso trabalho, os aparelhos e tecnologias e descubra
que essa cirurgia é paga tanto pelo SUS quanto pelos planos
de saúde. A audição é possível e quanto mais cedo for feita
a cirurgia, melhores serão os resultados. O pós-operatório
é feito em parceria pela família com o Grupo de Implante
Coclear e a reabilitação. Descubram todos os detalhes
do implante coclear e tirem suas dúvidas.
Boa leitura a vocês.
Márcia Minillo

Alimentação e roupas leves

to o vestuário devem ser leves. As refeições devem ser preparadas em casa,
inclusive o lanche para levar à praia, a
fim de evitar alimentos contaminados.
E esqueçam, para o bem das crianças,
qualquer tipo de fritura. Nada que demore a ser digerido faz bem”, diz ele.
Já as roupas, o pediatra pede que a
preferência recaia sobre peças de algodão. “Fibras sintéticas atrapalham
a transpiração e não ajudam a criança
a se manter fresquinha. Nessa época,
propícia à desidratação, todo cuidado
é pouco!”, continua o médico.
Um último aviso do médico diz respeito as medicações. “Mesmo sendo
férias, acidentes — e algumas doenças — podem acontecer. Levem soro
fisiológico para desinfetar algum machucado leve ou água boricada para
descongestionar os olhos. Febres, dores, cortes e queimaduras necessitam
de atenção médica. Não façam uso de
automedicação. E divirtam-se!”, finaliza Dr. Eraldo. n
Márcia Minillo
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Cuidados básicos com bebês e
crianças podem tornar as férias mais
tranqüilas. “Bebês com menos de
seis meses de idade podem tomar sol,
mas nada mais que dez minutos por
dia, entre 7 e 8 horas da manhã. Já os
com mais de seis meses, 1 hora de sol
nos horários entre 7 e 10 da manhã e
16 e 18 horas são permitidos. Porém,
sempre com protetor solar indicado
por dermatologista e não se esquecer
do hidratante após o banho”, diz Dr.
Eraldo Samogin Fiore, pediatra e gastroenterologista.
Segundo ele, férias em família significam atenção redobrada dos pais.
“Crianças gostam muito de se divertir
na praia e piscina, mas podem se desidratar e até se perderem. Portanto, líquidos a todo o momento — chás gelados,
sucos, água, água de coco — e uma pulseira que os identifique, são providências básicas para quem quer se divertir
e proteger seus filhos”, continua ele.

A Ouvir bem surgiu para esclarecer o maior número possível de pais e pessoas
que têm deficiência auditiva, seja em qual nível for, e para responder as dúvidas
mais freqüentes. O implante coclear, ou ouvido biônico, está há 30 anos no Brasil
e é divulgado pela mídia. Segundo evidências científicas, é o melhor método de
reabilitação para a maioria dos surdos severos e profundos que não conseguiram
resultados com as próteses auditivas convencionais, principalmente crianças.

Ricardo Ferreira Bento
Prof. Dr. Ricardo Ferreira Bento é professor titular
da disciplina de Otorrinolaringologia HC-FMUSP
e diretor do Grupo de Implante Coclear
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Atenção, pais – calor e
umidade podem causar otite
Mar, piscina, banhos de banheira
mais demorados. O verão, que traz a
alegria e os benefícios do sol — desde
que a exposição dos pequenos ocorra
nas horas recomendadas — aumenta, também, a incidência das otites
externas, conhecidas como otites de
nadador. “Trata-se de infecção causada por bactéria e, além da dor ser
bastante intensa, pode provocar diminuição temporária da audição”, diz
Prof. Dr. Robinson Koji Tsuji, otorrinolaringologista.

Conselhos para a vida toda

Matheus Fragata

Sumário

Isso acontece porque a água entra
no ouvido e remove o cerume e uma
camada oleosa que recobre a pele do
canal do ouvido, abrindo o caminho
para a proliferação das bactérias. “Se
a piscina for aquecida, ou se a umidade e o calor forem fortes, o ouvido
torna-se um lugar confortável para
que elas se reproduzam. E a dor é
muito intensa! Mas há alguns cuidados básicos que auxiliam a resolver o
problema”, continua ele.
Verifique as condições de higiene

da piscina que for utilizar e freqüente
as praias adequadas para banho. Cada
vez que sair da piscina ou mar, seque
bem o ouvido. Repita isso depois do
banho utilizando a ponta da tolha —
pode ser usado um secador de cabelo
também. Não tente limpar o ouvido
com hastes flexíveis, grampos, fósforo
ou outros objetos. Pode machucar o
tímpano e facilitar o desenvolvimento
de otites. Nunca coloque nenhum medicamento no ouvido sem orientação
médica. Existem muitas causas de dor
de ouvido e a medicação errada pode
piorar bem a situação. E esqueça a receita caseira de pingar óleo quente no
ouvido. O resultado é ineficaz.
“Se mesmo assim, a otite acontecer,
não se desespere. Procure um médico
mais próximo e siga o tratamento recomendado. As otites melhoram rapidamente”, finaliza o médico.
E boas férias! n
Prof. Dr. Robinson Koji Tsuji: Rua Teodoro Sampaio, 417, 5º andar, cj 51, Pinheiros, São Paulo - telefone (11) 3081
2012 - e-mail: rktsuji@uol.com.br
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Teste da orelhinha

Um direito infantil

Desmistificando
o implante
coclear
grupo de
implante coclear
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Exemplar gratuito. Não pode ser vendido

anos
com ótimos
resultados!

Vai à praia?
Cuidados
básicos para
evitar otites
e desidratação
“Meu bebê escuta
bem?” - saiba
como descobrir

