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Prof. Dr. Ricardo Ferreira Bento
é professor titular da disciplina
de otorrinolaringologia do
HC-FMUSP e diretor do
Grupo de Próteses Implantáveis

Esta edição da Ouvir bem é especial! Nosso
Grupo de Próteses Implantáveis HC-FMUSP
foi escolhido, pela primeira vez, para sediar o
VI Congresso Ibero-americano de Implantes
Cocleares e Ciências Afins, o que muito nos honra.

matHeus fragata
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Editorial

E teremos médicos, cientistas e fonoaudiólogos
de toda a América do Sul, México, Itália, Portugal e Espanha,
além de profissionais da Saúde que trabalham em todo o mundo
para dividirmos as nossas experiências, aprendermos com
as aulas que serão ministradas, além de assistirmos a evolução da medicina
no mundo da otorrinolaringologia, seja em lançamentos
de aparelhos de ponta, pesquisas ou aulas dos profissionais convidados.

Vamos responder as suas dúvidas.
Envie um e-mail para ouvirbem@forl.org.br
E, junto, ainda teremos a terceira edição do Hearing & Balance –
Congresso Internacional de Surdez, Equilíbrio, Implante Coclear, Próteses
Auditivas e Implantáveis, idealizado – e realizado – pela nossa equipe,
que reúne médicos, pesquisadores, cientistas, fonoaudiólogos e psicólogos,
todos envolvidos com soluções pela perda auditiva dos seus pacientes.
Por que fizemos uma revista especial para os nossos pacientes e familiares
sobre o GICCA e o Hearing & Balance? Para que vocês, leitores, tenham
conhecimento que a nossa principal preocupação é com todos os nossos
pacientes que possuam deficiência auditiva, tratamentos e novos aparelhos
que são lançados no mercado. Atualizem-se! Esse é o nosso convite.
Boa leitura a todos!
Ricardo Ferreira Bento
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Cartas

Crônica - Dorotéia Fragata

A medicina que
atravessa fronteiras

cirurgia de implante coclear.
É possível mesmo com o
zumbido? Nunca fiz exames
mais profundos. Agradeço se
vocês puderem me informar.”
Evanildo Cruz, Recife, PE
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“

Sou deficiente auditivo há mais de
25 anos e gostaria de receber a revista Ouvir bem para me manter informado sobre o implante coclear.”
Dival Daltro de Jesus, Olaria, RJ
“Gostaria de solicitar o recebimento da revista Ouvir bem.”
Rafaella Cristina Mendes,
São José de Ribamar, MA
“Seria possível receber a Ouvir
bem? Minha filha de 3 anos é implantada há 10 meses e preciso me
atualizar.”
Luciana Jansen da Silva,
São Luiz, MA
“Muito boa a revista Ouvir bem.
Gostaria de recebê-la. É possível?”
Lidia Maria de Oliveira,
Belo Horizonte, MG

Sim, Evanildo. É possível realizar
o implante, inclusive com possibilidade de atenuação do zumbido. Procure, novamente, o otorrinolaringologista ou acesse www.
implantecoclear.org.br e responda o questionário da home page.

“Estamos aguardando a cirurgia
de implante coclear do meu filho
de 2 anos. Como ele tem uma irmã
ouvinte, gostaria de receber a revista Ouvir bem para poder acompanhar a evolução dele que deve
vir a ser diferente da irmã. Queria
receber também A Turma do Bentinho, inclusive para distribuir na escola a fim de que as crianças se
conscientizem do uso do implante. Seria possível?
Leila de Oliveira,
São Paulo, SP
• A revista está disponível no
site www.forl.org.br e quem
desejar recebê-la em casa, por
favor, envie um envelope-resposta selado para o endereço
que está na página 2 que a encaminharemos a vocês.

possam começar nas crianças, em
aulas de conscientização das defi
ciências. Vi fotos da duquesa de
Cambridge, Kate Middleton, participando de um evento onde os escoteiros ingleses aprendiam o que era
deficiência visual.
Por que não imitá-los criando
situações onde se descubra a deficiência auditiva com os alunos de
maternal? Com a criatividade dos
professores – e auxílio dos pais com
ideias – toda a classe se uniria e ajudaria a integração dos pequenos.
Mãos à obra, educadores do Brasil. Nossos implantados vão se beneficiar muito! n
Dorotéia Fragata é jornalista e responsável pela Fragata Comunicação que
edita Ouvir bem

Educação & qualidade de vida

“

Junto com o GICCA e a troca de experiências de profissionais de boa
parte do mundo, vejo, com carinho,
a preocupação do grupo com a qualidade de vida e educação das crianças implantadas. E aplaudo essa
atenção maior de todos eles com
seus pacientes. Afinal, o bullying
preocupa todas as escolas e os implantados precisam de mais cuidados dos seus professores.
Eu acredito que esses cuidados

reprodução

“Tenho zumbido há muitos
anos e perda auditiva bilateral severa. Já fui a vários médicos tanto em São Paulo
quanto em Recife e todos falam que não tem cura. Pesquisei na internet e li sobre a

Lembro-me, ainda pequena, quando vi, empolgada, as fotos na extinta revista Fatos & Fotos da primeira
cirurgia de transplante de coração
no Brasil, realizada pelo Dr. Zerbini,
juntamente com Dr. Christian Barnard, o pioneiro dessa cirurgia. Apesar de assustada – o coração de uma
pessoa passava a ser de outra –, a matéria dizia que era um grande avanço
da Medicina e eu me tranquilizei.
Não imaginava, nem de longe,
que, anos mais tarde, descobriria
o implante coclear com o Prof. Dr.
Ricardo Ferreira Bento e que seria
testemunha do efeito positivo dessa
cirurgia nas crianças, adultos e idosos que acompanho nesses 15 anos
de trabalho conjunto com a equipe
presidida por ele.
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Kate
Middleton,
duquesa de
Cambridge,
com um
escoteiro
que aprende
o que é
deficiência
visual

GICCA

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Un congreso referente
a sordera para los
ibero-americanos

Um congresso especial
sobre surdez para todos
os ibero-americanos
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GICCA em
Cancun,
México,
onde foi
escolhida
São Paulo
como sede
para o VI
Congresso

Com palestrantes convidados
do Marrocos, Colômbia, Espanha,
Estados Unidos, Uruguai, Paraguai,
Suíça, Cuba, México, França, Canadá, Portugal, Argentina, Austrália,
Venezuela, Chile, Equador, Áustria,
Alemanha, Holanda, Grécia e de todo
o Brasil, acontecerá entre os dias 20 e
23 de maio, o GICCA – VI Congresso
Ibero-Americano de Implantes Cocleares e Ciências Afins, no Centro de
Convenções Rebouças em São Paulo.
“É a primeira vez que um congresso dessa magnitude sobre surdez,
cirurgias e tratamentos possíveis,
pesquisas com células-tronco será realizado no Brasil e o nosso grupo foi
escolhido para coordená-lo e sediá-lo, o que muito nos honra. Serão quatro dias de muito aprendizado, troca
de experiências, onde propiciaremos
as melhores aulas, cirurgias ao vivo e
oficinas para médicos, fonoaudiólo-

gos, psicólogos e profissionais da saúde. Nelas, todos os profissionais ligados ao implante coclear e próteses
implantáveis poderão melhorar suas
técnicas e tratamentos”, diz Prof. Dr.
Ricardo Ferreira Bento, presidente
do evento.
Durante o GICCA, serão realizadas oficinas práticas sobre os novos
aparelhos e suas tecnologias, cirurgias ao vivo para os congressistas,
além de um encontro entre deficientes auditivos e personalidades políticas para projetos de políticas públicas
que os auxiliem no seu cotidiano.

Sede oficial

São Paulo foi escolhida como sede
oficial do evento durante o GICCA
2013, que aconteceu em Cancun, no
México. O congresso, que acontece de
dois em dois anos, foi organizado pelos Profs. Drs. Ricardo Ferreira Bento,

Rubens Vuono de Brito Neto, Rodolfo
Penna Lima, Dr. Robinson Koji Tsuji,
Dras. Anna Carolina Fonseca e Jeanne Oiticica e pelas fonoaudiólogas
Valéria Goffi, Ana Tereza Magalhães,
Isabela Jardim e Danielle Penna Lima.
Fundado por representantes de
países ibero-americanos e presidido,
atualmente, pelo Prof. Antonio Soda
Merhy, o Grupo Ibero-americano de
Implantes Cocleares e Ciências Afins
tem como objetivo consolidar um
grupo de estudo permanente para
promover o desenvolvimento, formação, investigação e divulgação de
médicos, de reabilitação e de avanços tecnológicos em conjunto com
dispositivos implantáveis. “Nossa
preocupação é com a surdez e seus
diversos tratamentos existentes. Ela
é uma das patologias mais decapacitantes do meio social”, finaliza o
presidente. n

Con conferencistas de varios países
invitados, tendrá lugar, de 20 a 23 de
mayo, el GICCA – VI Congreso Iberoamericano de Implantes Cocleares y
Ciencias Afines, en el Centro de Convenciones Rebouças en São Paulo.
“Es la primera vez que un congreso
de esa magnitud referente a la deficiencia auditiva, cirugías y tratamientos
posibles e investigación con células madre será realizado en Brasil y nuestro
grupo fue escogido para la coordinación y acogimiento, lo que mucho nos
honra. Durante el congreso se realizarán oficinas prácticas con los nuevos
instrumentos y su tecnologia, cirugías
en vivo para los participantes, además de un encuentro entre personas
con deficiencia auditiva y personalidades políticas para desarrollar
proyectos con el fin de auxiliar en su
cotidiano”, dijo el Prof. Dr. Ricardo
Ferreira Bento, presidente del evento.
São Paulo fue escogida como sede
oficial del evento durante el GICCA
2013, que tuvo lugar en Cancun, México. El congresso que se realiza cada
dos años fue organizado por los Profesores Doctores Ricardo Ferreira
Bento, Rubens de Brito, Rodolfo Penna Lima, Robinson Koji Tsuji, Anna
Carolina Fonseca y Jeanne Oiticica y
por las logopedas Valéria Goffi, Ana
Tereza Magalhães, Isabela Jardim y
Danielle Penna Lima. n
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FOTOS: divulgação

Grupo de Próteses Implantáveis HC-FMUSP

Dedicação, pesquisa,
muito trabalho e competência
Grupo de
Próteses
Implantáveis
HC-FMUSP
em foto
comemorativa
de final
de ano

O Grupo de Próteses Implantáveis
da Faculdade de Medicina da USP
surgiu em 1989 formado por diversos
profissionais, entre eles, médicos, psicólogos, engenheiros, fonoaudiólogos
e assistentes sociais. “Foi um início
cheio de desafios. O principal deles
era a importação de diversos equipamentos caros, o que tornava a desconfiança do governo ainda maior.
Conseguimos criar o nosso implante
na universidade, com uma verba de

100 mil dólares conseguida através
do Banco Interamericano de Desenvolvimento”, lembra Prof. Dr. Ricardo
Ferreira Bento que, desde o início, via
a cirurgia de implante coclear como
um dos maiores avanços da bioengenharia a favor da mudança de qualidade de vida do deficiente auditivo.
Junto com o Prof. Dr. Aroldo Miniti
e associado a Jack Pulec, Dr. Ricardo
passou a desenvolver planos para
montar infraestrutura possível para

Dedicación y competencia
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El Grupo de Prótesis Implantables
del Hospital de las Clínicas, ligado a la
Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo (FMUSP), surgió en
1989, formado por profesionales de la
disciplina de Otorrinolaringología de
esa institución, ya con muchos desafíos. Uno de ellos era la cuestión de los
equipamientos importados. Para dis-

minuir ese costo, el grupo, con el apoyo
de Dr. Aroldo Miniti y coordinado
por Dr. Ricardo Bento, desarrolló un
dispositivo nacional, el FMUSP 1. El
primer implante tuvo lugar en 1994,
con éxito. El proyecto fue descontinuado cuando las cirurgías empezaron
a ser pagadas por el SUS, el sistema
público nacional de salud, y así la im-

produzir aparelhos de implantes cocleares nacionais e de baixo custo.
Assim surgiu o FMUSP 1, que foi implantado, com sucesso em 1994. O
projeto foi descontinuado pela abertura de mercado aos importados.
Anos depois, Ricardo Bento foi
eleito presidente da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e começou um trabalho junto ao Ministério
da Saúde com a Campanha de Combate e Prevenção à Surdez. Através
dela, o Ministro da Saúde da época,
José Serra, criou o Programa Nacional de Saúde Auditiva, que universalizou o tratamento da surdez tanto em
cirurgias de implante coclear como a
utilização das próteses auditivas.
“Hoje estamos chegando na cirurgia 1300. Na nossa equipe há otorrinolaringologistas, fonoaudiólogas,
psicólogas, assistentes sociais e médicos de outras especialidades. E todos os procedimentos são avaliados
em equipe”, diz ele.
Para expandir conhecimento –
essa é a função de uma universidade
– o grupo passou a treinar equipes

portación de equipamientos se hizo
posible. Todavía, el trabajo no quedó
inerte. Prof. Ricardo Bento se convirtió en presidente de la Sociedad Brasileña de Otorrinolaringología y creó
la Campaña de Lucha y Prevención
de la Sordera y, junto con el Ministro
de la Salud, José Serra, creó también
el Programa Nacional de Salud Auditiva. El grupo, a lo largo de los años,

1986

A primeira
paciente
implantada no

HC-FMUSP

1994
O primeiro
implantado
com o
aparelho
FMUSP 1

2007

Dr. Silvio Caldas
realiza
a primeira
cirurgia na
Universidade
Federal de
Pernambuco

2013

Cerimônia
solene
comemorativa
da cirurgia 1000

entrenó equipos de diferentes partes
de Brasil y, más tarde, con los grupos
de Bauru, Belém, Curitiba y Rio de
Janeiro, creó el Multicentrico para
capacitar aún más equipos del país.
Actualmente, el grupo, presidido por
Prof. Dr. Ricardo Bento y coordinado
por Dr. Robinson Koji Tsuji, es invitado a impartir clases en congresos y
universidades de todo el mundo. n
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Grupo de Próteses Implantáveis HC-FMUSP

de outras localidades do Brasil, auxiliando nas primeiras cirurgias feitas
em outras capitais brasileiras.
Em parceria com o Grupo de Implante Coclear de Bauru, de Belém,
Rio de Janeiro e do Paraná, o Grupo de Próteses Implantáveis HC-FMUSP tem promovido Cursos
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Multicêntricos para formação de
novas equipes cirúrgicas em todo
o Brasil. Publica artigos no mundo
todo em revistas médicas sobre o
assunto e leva seus participantes a
congressos no exterior ministrando
aulas e se atualizando sobre o tema.
Realiza, ainda, cursos de atualização

FOTOS :MATHEUS FRAGATA

O trabalho das fonoaudiólogas
São sete as profissionais coordenadas pela fonoaudiólga Valéria Goffi,
que trabalham no Grupo de Próteses Implantavéis HC-FMUSP. Elas
ajudam no diagnóstico, protetização,
avaliação pré e intra-operatório, programação do aparelho de implante
coclear e avaliação pós-operatória,
com as mesmas condutas para pacientes SUS e particulares.
“Cada uma de nós é responsável
por uma área. A Cris Hoshino é a
responsável pelo diagnóstico eletro
fisiológico pré-operatório, a Ana Te
reza Magalhães, pela prótese, a Paola
Samuel pela avaliação, a Bruna Lins
Porto, pela reabilitação e eu, pelo
ambulatório de implante de tronco
cerebral, intra-operatório e programação dos implantes. A Raquel Lopes e a Claudia Colalto são as nossas
novas contratações para reforçar a
equipe”, diz Valéria.
Para a indicação da cirurgia de
implante coclear, há um protocolo a
ser seguido pela equipe. “O processo
pelo qual passam os candidatos ini-

para fonoaudiólogas, promove encontros com pais de implantados e
de candidatos à cirurgia e participa
de entrevistas em todas as redes de
comunicação sobre o assunto.
“Nos preocupamos com o público
que precisa de informação sobre deficiência auditiva. Para isso, criamos a

cia na avaliação, preparo de expectativas do paciente e da familia. Quando houver indicação ao implante, a
cirurgia é agendada e depois de trinta dias acontecerá a ativação. No primeiro ano, esse paciente será visto
entre cinco e seis vezes para ajustes
nos mapeamentos do processador
de fala. “A necessidade desses ajustes acontece, pois, vários fatores
influenciam a corrente necessária
para estimular o nervo auditivo. E
isso inclui a experiência auditiva adquirida nesses primeiros meses pós-circirúrgicos”, diz ela.
Uma das preocupações das fo
noaudiólogas é estar em contato com
os profissionais que acompanham a
reabilitação do paciente. “É preciso
manter essa parceria. Muitas vezes as
mães não se lembram de avisá-los que
voltarão em consulta conosco, mas
um e-mail ou relatório ajuda a visualizar o desenvolvimento da linguagem e
das habilidades auditivas do paciente
tanto pré como pós-cirúrgico. A fono
reabilitadora é vital para o sucesso
da cirurgia como um todo”, finaliza
a coordenadora da equipe de fonos. n

revista Ouvir bem, que elucida as dúvidas dos leitores e o gibi A Turma do
Bentinho, que contém histórias para
incluir os deficientes auditivos em
salas de aulas e grupos sociais. Ambas com distribuição gratuita. Nosso
trabalho é feito com alegria e prazer”,
finaliza o professor. n
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Lo trabajo de las
fonoaudiólogas

La fonoaudióloga Valeria Goffi coordina un equipo de siete profesionales
responsables del diagnóstico, pre e intraoperatorio, programación del aparato
de implante y evaluación postoperatoria
Valeria Goffi, Cris Hoshino, Ana
Tereza Magalhães, Bruna Lins Porto,
Paola Samuel, Raquel Lopes y Claudia Colalto dividen estas funciones,
cada una especialista en un área. Son
ellas las que ayudan a seleccionar
cuál de los casos, entre los distintos
pacientes, se recomiendan para Cirugía de Implante Cóclear.
Cuando el procedimiento es indicado, el aparato se activa en 30 días. El
primer año activado es el más importante. El paciente necesita volver por
lo menos seis veces para que las fonoaudiólogas lleven a cabo los calibrados
sonoros necesarios y así mejorar el desarrollo de las habilidades auditivas .
Además, es imprescindible que se mantengan en contacto con las profesionales que acompañan la rehabilitación
del paciente en su respectiva ciudad. n

Na página
ao lado,
fonoaudiólogas
do Grupo em
momentos
diferentes –
discussão de
casos, ativação
e novos
mapeamentos

Lançamentos

N6, BAHA Attract, Carina e
Wireless, novidades Cochlear
implante coclear Cochlear e do sistema BAHA”, diz Alexandre Lopes,
diretor de vendas da empresa.

Sistema wireless

divulgaÇÃO
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BAHA
Attract,
sistema de
condução
óssea
através de
conexão
sem pino,
é um dos
lançamentos
da Politec
Saúde

Novidades não faltam na Politec
Saúde. Responsável pela importação e comercialização da marca
Cochlear, a empresa trouxe para o
GICCA novidades que vão melhorar
muito a qualidade de vida dos atuais –
e futuros – usuários de seus produtos.
“Temos o Sistema Nucleus N6,
BAHA Attract – sistema de condução óssea através de uma conexão
sem pino externo – e a volta do Carina, prótese totalmente implantável que vai auxiliar muito quem não
se adapta aos aparelhos auditivos
convencionais. Próteses para todos tipos de surdez contando agora
com acessórios que vão dar mais
qualidade de vida aos usuários do

Três acessórios de conectividade
wireless serão lançados juntamente
com todos os produtos acima pela
empresa. São eles o Mini Mic, o Phone Clip e o TV Streamer. “Todos são
compatíveis com o implante coclear
Nucleus 6 e foram produzidos para
que os pacientes desfrutem livremente de suas atividades. Cada um
auxiliará em uma situação específica”, continua.
Ideal para ambientes ruidosos, o
Mini Mic permite que o usuário ouça
sem dificuldades e sem interferência
em qualquer distância. Deve ser usado em salas de aula, reuniões de negócios e restaurantes. O Phone Clip
é um acessório para ser utilizado ao
telefone (hands free), conectado ao
processador de fala via wireless. Já o
TV Streamer permite que o paciente
ouça melhor a televisão. “Todos esses produtos melhorarão – e muito
– a qualidade de vida dos nossos implantados”, finaliza Lopes. n
Para maiores informações acesse o site
www.politecsaude.com.br, ou pelo te
lefone (11) 3052-1002.

História de sucesso

Direito

Etiene carlos antonio da silva
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E, para não atrasar a evolução da
fala, garante que o garoto de quase
três anos, continuará a fonoterapia
iniciada com Ana Tereza Magalhães.
Com retorno marcado para julho,
Etiene não se interessa pela conversa dos adultos. Presta atenção nas
músicas do celular e dos brinquedos
sonoros que ganhou. Está fascinado
com o mundo de sons que descobriu
há pouco! n

foto: Matheus fragata

Nascido em Angola, o pequeno
Etiene Carlos Antonio da Silva é um
dos mais novos implantados do Grupo
de Próteses Implantáveis HC-FMUSP.
Ele faz parte de um número de estrangeiros que é acolhido pela equipe
e passa pela cirurgia em São Paulo.
Os pais descobriram a surdez do
garoto por volta de seus oito meses
de idade. “Ele brincava sozinho, não
interagia nem com sons fortes que
fazíamos para chamar sua atenção.
Fizemos exames e descobrimos sur
dez congênita. Fomos, então, a Portugal e tivemos certeza do diagnóstico. Mesmo assim, viemos ao Brasil
procurar o Dr. Robinson Koji. Foi ele
quem realizou a cirurgia”, diz a mãe.
Etiene reagiu muito bem à cirurgia
e sua recuperação tem sido fantástica. “Ele não falava absolutamente
nada. Poucos dias depois da ativação
do aparelho, já começou a pronunciar ‘mamã’”, diz Adelina, sua mãe.

Da África a Brasil
Etiene,
depois da
cirurgia de
implante
coclear,
descobriu
o mundo
sonoro

Nacido en Angola, el pequeño Etiene
Carlos Antonio da Silva fue operado
por el Dr. Robinson Koji Tsuji en marzo
de este año, a los tres años de idade. Los
padres de Etiene descubrieron la deficiencia auditiva del bebé a sus ocho meses de vida, después de observar que el
niño no tuvo ninguna reacción aunque
hubo un fuerte ruido de olla cayen. La

familia fue a Portugal y después a Brasil, decidiendo hacer la cirugía. “Menos
de una semana después de la activación,
pronunció mamá, lo que me emociona
profundamente”, dijo Adelina, la madre.
Solamente juguetes sonoros educativos le interesan a Etiene. Está fascinado con ese mundo nuevo que ahora
descubre cada momento. n

Portaria do
Ministério da
Saúde auxiliará
deficientes
auditivos
Promulgada em 18 de dezembro
de 2014, a portaria 2776 auxiliará
bastante os deficientes auditivos
brasileiros. “Foram anos de trabalho junto à equipe de Saúde Auditiva chefiada pelo Dr. José Eduardo
Fogolin, até a publicação da portaria
no Diário Oficial da União, no final
do primeiro mandato da presidente
Dilma Rousseff. E com conquistas
bastante positivas para todos eles”,
diz Dr. Robinson Koji Tsuji, coordenador do Grupo de Próteses Implantáveis HC-FMUSP.
Entre os direitos que beneficiarão os deficientes auditivos, estão a
manutenção do aparelho e troca de
baterias por conta do estado – desde
que o paciente esteja inscrito em um
Centro de Saúde Auditiva ou Centro
de Alta Complexidade de Implante
Coclear SUS e passe, regularmente,
em consulta por ele – e, para os implantados, com surdez severa e profunda, o direito de fazerem a cirurgia
bilateral.
“Antes só era possível fazer a cirurgia em um ouvido. E, se a parte

reprodução

Da África para o Brasil

externa do aparelho precisasse de
manutenção, o paciente ficava sem
ouvir. Agora, com essa portaria, esse
quadro se modifica. Será possível
ouvir bilateralmente desde a ativação do implante coclear colocado
cirurgicamente”, diz ele.

Centros adaptados

Para realizarem as novas cirurgias e
atender aos pacientes, os Centros de
Saúde Auditiva e os Centros de Alta
Complexidade SUS também estão
se adaptando às exigências da nova
portaria. “Acreditamos que até o
meio do segundo semestre teremos
todos os pedidos exigidos pelo Ministério da Saúde para começarmos
as cirurgias bilaterais. Quem tiver
interesse, acesse o site www.implantecoclear.org.br e responda o questionário da página. É o primeiro passo para consultar com nosso grupo”,
finaliza o otorrinolaringologista. n

15

Reouvir

16

Um programa
que auxilia muitos
para ajudar a quem nos procura”,
diz Dra. Mara Gândara, uma das
responsáveis pelo programa.

FOTOS: Kenji HONDA

Dr. Sérgio
Garbi, na
foto acima
e Dra. Mara
Gândara,
ao lado,
responsáveis
pelo
programa
Reouvir

O Reouvir, o Despertar da Terceira Idade é uma das atividades
sociais mantidas pela Fundação
Otorrinolaringologia, que já reabilitou e entregou mais de 11 mil aparelhos auditivos a idosos brasileiros.
“Começamos em 1999, com a ajuda
de um laboratório farmacêutico
que doou aparelhos auditivos a 18
idosos que faziam parte do GAMIA
– Grupo de Assistência Multidisciplinar ao Idoso Ambulatorial do
HC-FMUSP. De lá para cá, melhoramos muito. Adequamos o local
de atendimento, evoluímos em tecnologia e nossa educação médica é
contínua. Enfim, nos atualizamos

Idealizado para melhorar a qualidade de vida do idoso e proporcionar à criança a aquisição da fala
e aprendizado na escola, o programa tem conseguido atingir seu
objetivo principal. “O processo
começa com o encaminhamento
do otorrinolaringologista da rede
pública. É necessário que um familiar acompanhe o paciente, indiferente a idade que possua, na triagem, palestra de orientação e em
todas as consultas a fim de que ele
entenda todo o processo da reabilitação auditiva. Isso porque, às vezes, sua audição está prejudicada.
Seu acompanhante será o esclarecedor de suas dúvidas”, continua a
otorrinolaringologista.
O paciente e acompanhante recebem todas as orientações em
uma palestra no dia da triagem
em relação às causas que pioram
a audição e como cuidar e manter
seus aparelhos auditivos. “Ainda,
são avaliados e submetidos a testes
para seleção dos aparelhos que são
adequados a perda auditiva de cada
um”, diz a médica.
E conclui: “É um trabalho gratificante. Temos pacientes de sete
meses a 100 anos de idade. Os idosos chegam desanimados porque se
sentem isolados da família e depois
de passarem pela reabilitação auditiva voltam a ouvir e participar de
tudo o que fazia parte do seu cotidiano. É um resgate à vida!” n

Mejorar la calidad
de vida
El reesuchar, el despertar de la tercera edad es una de los actividades
sociales mantenida por la Fundación
Otorrinolaringologia, que ya rehabilitó y entregó mas de 11 mil aparatos
auditivos a ancianos brasileros. Fue
iniciado em 1999 y tiene como médicos
responsables Dr. Sérgio Garbi y Dra.
Mara Gândara.
Idealizado para mejorar la calidad
de vida del anciano y proporcionar
a los niños conseguir hablar y por lo
tanto el aprendisaje, mijorando su integración em la sociedad, el programa
consiguio su objetivo.
Con um programa que comienza
com la visita a um otorrinolaringólogo
de la red pública, el paciente del Reouvir va para seleción, asiste a uma conferencia sobre las causas que regredió la
audición junto a um pariente y es direccionado a una consulta. Cuando evaluado se la somete a test para la selección
de los aparatos auditivos. “Es um trabajo gratificante. Em cuanto los adultos mayores escuchan mejor vuelven a
participar de almuerzos con la família
volviendose personas felices. Es un rescate de vida”, dice la Dra. Mara. n
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Dr. Sérgio,
uno de los
otorrinolaringólogos
responsables
de Reouvir

História de sucesso

Lançamentos

Maria Luisa Lobo Sotomayor Editore

Artista
plástica,
Luisa quer
voltar a
participar
de debates
sobre o tema

No consigo vivir
sin escuchar!
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feiçoar minha arte. Um presente de
Deus!”, diz ela.
Com o passar dos anos, o resíduo
auditivo da outra orelha acabou. Fez
o bilateral. “Quero voltar a partici
par de mesas de debates sobre arte.
Não sei viver sem meu implante co
clear. Sou muito comunicativa e o
silêncio total me deixa deprimida.
Tenho todas as peças do aparelho
duplicadas comigo. Para não ficar
no silêncio de maneira alguma. Só
desligo para dormir. E aviso o ma
rido: agora estou desconectada. Se
quiser falar comigo, só por bilheti
nho”, finaliza. n

Maria Luisa Editore, 62 anos, per
deu a audição há onze anos. Artista
plástica, chilena, mãe de dois filhos
e casada com um administrador de
empresas brasileiro, Orlando, não
conseguia viver no silêncio. Re
si
den
te em Guaxupé, MG, nessa
época, veio a São Paulo, procurar es
pecialistas e descobriu que era por
tadora de uma doença autoimune e
que ficaria surda.
Quando perdeu totalmente a au
dição de um ouvido, fez a primeira
cirurgia de implante coclear com
o Prof. Dr. Ricardo Bento, indica
do por seu irmão, médico no Chile.
“No dia da ativação do aparelho, não
conseguia compreender nada. De
pois de 15 dias, a memória auditiva
foi estimulada e eu passei a enten
der. Que alívio. Podia me comunicar
novamente! E compreender as aulas
da Escola Panamericana para aper

Lo mas importante que puedo decir
es que el IC es todo para mi. No consigo
imaginar mi vida en el mundo del
silencio...
Los sonidos pueden no ser una
maravilla mas, para mi, son próximos
del paraíso!
Gracias a esta tecnología puedo
tener una vida normal. Trabajo,
manejo, me divierto como cualquier
persona...
Ahora, con la bilateralidad, tengo
mucha confianza de que mi entendimiento y comprensión, van a mejorar
mucho y estoy trabajando arduamente para eso. n

AquaCase,
o acessório
para natação dos
usuários do Naída CI
Um dos lançamentos da Advanced
Bionics no GICCA será o AquaCase,
uma capa protetora do processador
de fala desenvolvida para os usuários
do implante Naída CI. “O paciente
poderá participar de todas as ativi
dades que envolvam água, umidade,
poeira, lama, etc. Ideal para pessoas
ativas, crianças e adultos que adoram
piscina, praia, surfistas ou até mesmo
praticantes de atividades mais radi
cais”, diz Ana Luisa Pereira, gerente
de produtos da empresa.
O AquaCase permite que o usuário
do implante Naída permaneça com
seu microfone totalmente livre. “Ele
fica fora do Case, ou seja, livre da sen
sação de som abafado. Outra vanta
gem é não ter limitação de uso, seja
pelo tempo – horas de uso – ou pela
quantidade de vezes a que é exposto
às condições acima descritas. Não é
um acessório descartável”, diz Ana.

divulgação

Quando a comunicação é tudo!

Acessórios especiais

A empresa também lançará os aces
sórios do AquaCase, que são o Clip
AquaCase – clip removível que gira
360 graus, o Colar AquaCase, que
permite às crianças brincarem du
rante o banho, ouvindo todos os
sons próximos e também aos adul
tos, bem como discrição no seu uso,
quando colocado debaixo da roupa.
“Os cabos e as capas coloridas são
compatíveis com o único micro
fone à prova de água do mundo e a
braçadeira, ajustável, é ideal para as
atividades mais radicais”, finaliza a
gerente.
A Advanced Bionics é a empresa
pioneira no desenvolvimento de im
plantes cocleares à prova d’água. n
Para maiores informações acesse o site
www.advancedbionics.com.br, ou pe
lo telefone (11) 3774-1794.
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