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Chegamos à terceira edição da revista Ouvir Bem. Dessa vez, voltada aos 
adolescentes. Essa fase de mudanças que acaba por se tornar radical na 
vida leva, tanto no sentido físico quanto psicológico, o jovem a questionar, 
procurar, ansiar, saber o que fazer do seu futuro. É a eles que nos dirigimos. 
Serão os responsáveis pelo futuro e todos os conceitos — e preconceitos 
— que podem ser modifi cados, tornando os dias mais tranquilos — ou não 
— dependendo da atitude de cada um.
Nesta edição, vamos abordar os confl itos que os jovens começam a vivenciar 
no início da adolescência quando conhecem o bullying, as causas da precoce 
perda auditiva— o uso de iPod em alto volume o tempo inteiro — e a 
cirurgia de implante coclear na adolescência, com resultados efetivos como 
demonstra a história de nossa paciente Yoana. Foi ela que também inspirou 
a busca pela audição de sua amiga, Camila, prestes a ser implantada pela 
nossa equipe. Junto com ela, o relato emocionante de Erika, implantada após 
a cirurgia de sua filha, Emily. 
Também apresentamos o trabalho desenvolvido pela equipe do prof. dr. 
Marcos Mocellin, de Curitiba, PR, os atendimentos em otorrinolaringologia 
e aparelhos auditivos e próteses que são utilizadas no HC-UFPR e o CeAC  
—  Centro de Audição a Criança — DERDIC-PUC-SP, para que nosso leitor 
conheça o que é feito em vários lugares em relação a saúde auditiva tanto dos 
pequenos quanto dos adultos e idosos. A partir da próxima edição nossos 
leitores podem participar na página de colaboração do leitor.

Boa leitura a todos!                  Ricardo Ferreira Bento

Vamos responder as suas dúvidas. 
Envie um e-mail para ouvirbem@forl.org.br
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perda auditiva— o uso de iPod em alto volume o tempo inteiro — e a 
cirurgia de implante coclear na adolescência, com resultados efetivos como 
demonstra a história de nossa paciente Yoana. Foi ela que também inspirou 
a busca pela audição de sua amiga, Camila, prestes a ser implantada pela 
nossa equipe. Junto com ela, o relato emocionante de Erika, implantada após 
a cirurgia de sua filha, Emily. 
Também apresentamos o trabalho desenvolvido pela equipe do prof. dr. 
Marcos Mocellin, de Curitiba, PR, os atendimentos em otorrinolaringologia 
e aparelhos auditivos e próteses que são utilizadas no HC-UFPR e o CeAC  
—  Centro de Audição a Criança — DERDIC-PUC-SP, para que nosso leitor 
conheça o que é feito em vários lugares em relação a saúde auditiva tanto dos 
pequenos quanto dos adultos e idosos. A partir da próxima edição nossos 
leitores podem participar na página de colaboração do leitor.

Boa leitura a todos!                  Ricardo Ferreira Bento

03

Vamos responder as suas dúvidas. 
Envie um e-mail para ouvirbem@forl.org.br

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

“

“Sou fonoaudióloga e trabalho em 
uma associação de surdos em San-
to André (SP), a ADAVIDA. Vi a 
revista no consultório de uma co-
lega e seu conteúdo colabora com 
os objetivos da associação. Como 
faço para receber a revista?”

Cristiane S. Calciolari,
 Santo André, SP

Sou otorrinolaringologista, bene-
mérito da FORL, e gostaria de re-
ceber a revista Ouvir Bem. Como 
posso fazer a assinatura?

Eduardo dos Santos, Belém, PA

“Recebemos a segunda edição da 
revista Ouvir Bem, e gostaríamos, 
se possível, de conseguir o primei-
ro e os próximos exemplares para 
mantê-los em nosso acervo.”

Francine Currivil, Faculdade de 
Medicina do ABC, São Paulo, SP

“Vi a revista Ouvir Bem em um con-
sultório de pediatria, adorei o con-
teúdo e gostaria de recebê-la. ”

Katia Tzirnazoglou Nunes,
São Paulo, SP

Gostaria de saber detalhes sobre a 
cirurgia do tubinho. Vocês pode-
riam abordar esse assunto na pró-
xima edição?

Rosa Maria dos Santos,
 São Paulo, SP

DA REDAÇÃO:
• Gostamos da sugestão da fono-
audióloga Ana Cláudia Fragoso e, a 
partir da próxima edição, teremos 
uma página voltada para uma ma-
téria feita pelos nossos leitores. As-
sim, entraremos em contato com 
a profi ssional e ela iniciará a seção 
“Colaboração do Leitor”.
• Na próxima edição publicaremos 
com uma matéria sobre a cirurgia 
do tubinho.
• Sobre assinaturas, a Ouvir Bem 
não possui. Se você leu e gostou 
da nossa revista, escreva-nos, en-
viando o seu endereço e seu nome 
será incluído no mailing. Todas as 
próximas edições chegarão ao seu 
endereço.
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Aparelhos 
auditivos são 
eficientes?

PROJETO  
REOUVIR

IMPLANTE COCLEAR
NA TERCEIRA IDADE 
Uma alternativa 
para ouvir melhor!

UNIVERSIDADE NA MELHOR IDADE 
Aprendizado e boa memória garantidos

EDIÇÃO Nº2 • MAIO 2011

Audição  para 
todos pelo SUS

Audição  para 
todos pelo SUS

OUVIR.indd   3 5/20/11   4:19:13 PM

Crianças defi cientes auditivas 
implantadas
Quero parabenizá-los pelos artigos publica-
dos na segunda edição da Ouvir Bem e agrade-
cer a menção de meu e-mail na seção “Cartas”, 
assim como o destaque dado às palavras da 
Mônica, mãe de meu paciente Matheus. Ela 
faz por merecer toda a atenção e dedicação 
que envolve nosso trabalho com as crianças 
defi cientes auditivas implantadas. Aproveito 
para colocar-me à disposição para ser uma co-
laboradora. Posso escrever sobre alguns temas 
relacionados ao implante coclear e crianças.”

Ana Cláudia Fragoso, São Paulo, SP

Koji.indd   6 9/22/11   1:18:03 PM
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Da reDação:
• Gostamos da sugestão da fono-
audióloga Ana Cláudia Fragoso e, a 
partir da próxima edição, teremos 
uma página voltada para uma ma-
téria feita pelos nossos leitores. As-
sim, entraremos em contato com 
a profissional e ela iniciará a seção 
“Colaboração do Leitor”.
• Na próxima edição publicaremos 
com uma matéria sobre a cirurgia 
do tubinho.
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               HC-UFPR - Curitiba

Quinto maior hospital universi-
tário do Brasil e referência nacional 
em várias áreas de medicina – entre 
elas, o transplante de medula óssea  
–, o HC-UFPR conseguiu, a partir 
de janeiro desse ano, prestar o ser-
viço mais importante e qualifi cado 
para a surdez, o implante coclear, ou 
o popular ouvido biônico.

“Foi uma grande – e difícil – con-
quista. Iniciamos o processo com 
a preparação do serviço através de 
treinamento de profi ssionais quali-
fi cados exigidos pelo Ministério da 
Saúde, em 2001 e, ao mesmo tempo, 
começamos as negociações com as 
secretarias estadual e municipal de-

monstrando a importância de um 
centro implantador pelo SUS no Pa-
raná. Mas a falta de interesse político  
– e opiniões contrárias relacionadas 
ao HC de Curitiba – fez com que 
esse processo se demorasse. Somen-
te com o auxílio do professor doutor 
Ricardo Ferreira Bento e conscienti-
zação de vários políticos em âmbito 
estadual e federal, conseguimos tra-
zer o implante coclear para cá”, diz 
prof. dr. Marcos Mocellin, titular da 
cadeira de otorrinolaringologia do 
HC-UFPR.

O serviço de otorrinolaringologia 
do Hospital de Clínicas da Universi-
dade Federal do Paraná possui resi-

Muita luta para viabilizar 
o implante coclear no Paraná

dência médica classifi cada entre as 
10 melhores do Brasil e conta com 
serviços de atendimento que levam 
aos pacientes à adaptação de apare-
lhos auditivos convencionais, todas 
as cirurgias otorrinolaringológicas, 
além dos exames e avaliações mul-
tidisciplinares para a cirurgia do im-
plante coclear.

“Nossa equipe é formada por pro-
fi ssionais renomados, todos profes-
sores da universidade, que traba-
lham no atendimento dos pacientes. 
A chefi a do grupo é feita por Marcos 
Mocellin, sou o cirurgião responsá-
vel pela equipe de implante coclear 
do HC-UFPR e, no nosso grupo 
contamos com as fonoaudiólogas 
Gislaine Wiemes, Valéria Kutianski, 
Taís Lisboa, além de psicólogos, as-
sistentes sociais, pediatras, neuro-
logista e geneticista”, diz professor 
doutor Rogério Hamerschmidt. 

Primeiro paciente
O primeiro paciente implantado 
pelo HC-UFPR, Jonathan, aguardou 
o credenciamento por mais de dois 
anos. “Houve grande envolvimento 
da família com a nosso grupo. Atu-
almente, no SUS, realizamos seis ci-
rurgias com licitação aprovada pelo 
Ministério da Saúde para que o ser-
viço continue. Pelo plano de saúde, 
ultrapassamos 100 procedimentos 

Prof. dr. 
Rogério e 
Gislaine, a 
fonoaudióloga, 
observam 
radiografi a 
realizada 
pós cirurgia
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as cirurgias otorrinolaringológicas, 
além dos exames e avaliações mul-
tidisciplinares para a cirurgia do im-
plante coclear.

“Nossa equipe é formada por pro-
fi ssionais renomados, todos profes-
sores da universidade, que traba-
lham no atendimento dos pacientes. 
A chefi a do grupo é feita por Marcos 
Mocellin, sou o cirurgião responsá-
vel pela equipe de implante coclear 
do HC-UFPR e, no nosso grupo 
contamos com as fonoaudiólogas 
Gislaine Wiemes, Valéria Kutianski, 
Taís Lisboa, além de psicólogos, as-
sistentes sociais, pediatras, neuro-
logista e geneticista”, diz professor 
doutor Rogério Hamerschmidt. 

Primeiro paciente
O primeiro paciente implantado 
pelo HC-UFPR, Jonathan, aguardou 
o credenciamento por mais de dois 
anos. “Houve grande envolvimento 
da família com a nosso grupo. Atu-
almente, no SUS, realizamos seis ci-
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cirúrgicos”, continua o otologista.
Quem se interessar em passar por 

avaliação do grupo de implante co-
clear do HC-UFPR, deve procurar 
posto de saúde credenciado do esta-
do do Paraná. O médico que o aten-
der fará o encaminhamento ao HC, 
e só então a equipe avaliará sobre a 
possibilidade da cirurgia, respeitando 
as indicações do Ministério da Saúde. 
“Nossa equipe possui profissionais 
em constante treinamento e forma-
ção e é convidada para proferir aulas 
e palestras em congressos médicos 
do Brasil e exterior. Nosso compro-
metimento é oferecer um serviço de 
qualidade à população do estado do 
Paraná”, finaliza dr. Rogério. ■

Prof. dr. 
Marcos 
Mocellin, 
titular da 
cadeira e 
chefe do 
serviço
de ORL em 
Curitiba
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“Você não é deficiente, filho, é efi-
ciente!”, disse Pedro Galante, pai de 
Bruno, o entrevistado desta história 
real de muito sucesso. Com 24 anos 
de idade, o difícil é encontrar horário 
na agenda dele para uma simples en-
trevista. Morando, atualmente, em 
São Paulo, com irmão e primo, Bru-
no acaba de se formar como relações 
públicas, trabalha na ONG Associa-
ção Viva e Deixa Viver, vai à acade-
mia, é chefe-assistente de uma tropa 
de escoteiros com 35 jovens, em São 
Caetano do Sul, SP, faz freelancers, 
fi naliza seu site www.brunogalante.
com.br, namora e ainda sai com ami-
gos! Seu pai tinha razão.

Bruno nasceu surdo e seus pais 
colocaram-no em escola de ouvintes 
durante toda a vida. “Tive difi culda-
de de raciocínio no início de minha 
vida escolar. Minha mãe ajudava-me 
todas as noites. Quando entrei no 
Ensino Fundamental, todas as difi -
culdades acabaram. Os professores 
ajudavam e meus colegas de classe 
também. Ingressei na faculdade de 
relações públicas em 2006 e conse-
gui meu diploma em 2009. A cirur-
gia de implante coclear só aconteceu 
em outubro de 2010, depois da insis-
tência de minha mãe e de pesquisar 
muito na internet. E tem sido bom!”, 
diz ele.

Voz, nome e sinos
Depois do implante, continuaram as 
idas às sessões de fonoaudiologia. E 
boas surpresas aconteceram. “Ouvir 
ser chamado é muito bom. Entender 
– e corrigir e melhorar – a minha 
fala é um prazer. Ouvir um passari-
nho cantar em pleno nono andar do 
prédio, de manhã, bem cedo, é indes-
critível. Mas o que mais me emocio-
nou foi, uma vez, em Florença, quan-
do ouvi, ao longe, um sino tocando. 
Parei tudo para contemplar. É fazer 
parte (por inteiro) do universo!”, 
continua Bruno.

Bruno foi implantado pelo Grupo 
de Implante Coclear da Fundação 
Otorrinolaringologia e também é 
webdesigner. “Vou aumentar minha 
renda”, fi naliza, feliz. ■

Um jovem a mil por hora
BRUNO GALANTE

               Nutrição

Alimentação 
correta - 
saúde em 
primeiro lugar!

Adolescência: a menina começa a 
tomar forma e o menino se vê com 
uma leve barriguinha devido a falta 
de exercícios físicos. Como reedu-
car a alimentação dos fi lhos na fase 
que discussões imperam em casa?

Para Mônica Beiruty, nutricio-
nista que trabalha com reeducação 
alimentar, esse é um bom momento 
para começar a corrigir hábitos ina-
dequados. “A tendência em comer ali-
mentos pobres em nutrientes e com 
muitas calorias, não faz parte só do 
hábito alimentar dos adolescentes. O 
aumento de peso mundial se deve ao 
consumo excessivo de alimentos ri-
cos em gorduras como frituras, salga-
dinhos, bolachas recheadas, bebidas 
açucaradas e falta de atividade física. 
Mas se há uma época em que a apa-
rência começa a preocupar é a ado-
lescência. Então, se a família se unir 
para apreciar alimentos saudáveis, 
todos serão benefi ciados”, diz ela.

A boa alimentação deve come-
çar no café da manhã. “Frutas, leite, 

queijo magro, pão, iogurte e cereais 
garantem a energia da manhã. Para o 
lanche escolar, prefi ra alimentos que 
não necessitem de refrigeração como 
pão de forma integral, com recheios 
leves como queijos pasteurizados ou 
geleias, barras de cereal e frutas. No 
almoço, sirva  arroz com feijão, carne 
magra grelhada, legumes cozidos e 
salada bem colorida temperada com 
ervas, sal e pouco azeite”, diz ela.

De três em três horas
No meio da tarde, um lanche leve 
deve fazer parte do cardápio. “Ali-
mentar-se de três em três horas ga-
rante que se tenha menos fome na 
próxima refeição. À noite, prepare 
um jantar similar ao almoço. Se a 
fome aparecer antes de dormir, corte 
algumas frutas. E, no final de semana, 
uma refeição pode constar, com mo-
deração, bolos ou pizza. Afinal, nada 
deve ser proibido. É preciso usar o 
bom senso. Com o tempo, todos irão 
agradecer”, finaliza Mônica. ■
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ciente!”, disse Pedro Galante, pai de 
Bruno, o entrevistado desta história 
real de muito sucesso. Com 24 anos 
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relações públicas em 2006 e conse-
gui meu diploma em 2009. A cirur-
gia de implante coclear só aconteceu 
em outubro de 2010, depois da insis-
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nou foi, uma vez, em Florença, quan-
do ouvi, ao longe, um sino tocando. 
Parei tudo para contemplar. É fazer 
parte (por inteiro) do universo!”, 
continua Bruno.

Bruno foi implantado pelo Grupo 
de Implante Coclear da Fundação 
Otorrinolaringologia e também é 
webdesigner. “Vou aumentar minha 
renda”, fi naliza, feliz. ■

Um jovem a mil por hora
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uma leve barriguinha devido a falta 
de exercícios físicos. Como reedu-
car a alimentação dos fi lhos na fase 
que discussões imperam em casa?

Para Mônica Beiruty, nutricio-
nista que trabalha com reeducação 
alimentar, esse é um bom momento 
para começar a corrigir hábitos ina-
dequados. “A tendência em comer ali-
mentos pobres em nutrientes e com 
muitas calorias, não faz parte só do 
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aumento de peso mundial se deve ao 
consumo excessivo de alimentos ri-
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dinhos, bolachas recheadas, bebidas 
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Mas se há uma época em que a apa-
rência começa a preocupar é a ado-
lescência. Então, se a família se unir 
para apreciar alimentos saudáveis, 
todos serão benefi ciados”, diz ela.

A boa alimentação deve come-
çar no café da manhã. “Frutas, leite, 

queijo magro, pão, iogurte e cereais 
garantem a energia da manhã. Para o 
lanche escolar, prefi ra alimentos que 
não necessitem de refrigeração como 
pão de forma integral, com recheios 
leves como queijos pasteurizados ou 
geleias, barras de cereal e frutas. No 
almoço, sirva  arroz com feijão, carne 
magra grelhada, legumes cozidos e 
salada bem colorida temperada com 
ervas, sal e pouco azeite”, diz ela.

De três em três horas
No meio da tarde, um lanche leve 
deve fazer parte do cardápio. “Ali-
mentar-se de três em três horas ga-
rante que se tenha menos fome na 
próxima refeição. À noite, prepare 
um jantar similar ao almoço. Se a 
fome aparecer antes de dormir, corte 
algumas frutas. E, no final de semana, 
uma refeição pode constar, com mo-
deração, bolos ou pizza. Afinal, nada 
deve ser proibido. É preciso usar o 
bom senso. Com o tempo, todos irão 
agradecer”, finaliza Mônica. ■
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             Saúde auditiva
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Adolescente e som alto, duas com-
binações constantes — e perigosas 
— que exige muita paciência dos 
pais. Mas, afi nal, o som sempre fora 
dos limites que a audição suporta é 
diversão ou pode trazer sérias con-
sequências para a saúde auditiva?

A professora doutora Leticia Ba-
raky, otorrinolaringologista de Minas 
Gerais, defendeu sua tese demons-
trando os riscos reais que todos pas-
sam, principalmente os adolescentes 
que não tem limites no momento de 
ouvir música, com o uso contínuo 
de iPod e MP3. “A audição pode ser 
considerada a pedra angular sobre a 
qual se constrói o intrincado sistema 
da comunicação humana e sua im-
portância é indiscutível. Deve-se, a 
todo custo, evitar a poluição sonora 
mesmo que seja confundida com 
prazer”, diz ela.

A facilidade em baixar músicas pela 
internet permitiu que todos pudes-
sem ter acesso às preferidas, podendo 
ouvi-las onde quiserem – em casa, na 
praia, nos transportes públicos, na rua 
ou praticando esportes. “O problema 

Pais, 
estejam 
atentos. 
iPod e 
MP3 em 
volume 
alto podem 
danificar a 
audição de 
seus filhos!

está em ouvir em intensidade sonora 
acima de 85 dB. Os fones de ouvido 
atuais são produzidos anatomicamen-
te e, diferentemente dos antigos que 
cobriam as orelhas, entram dentro do 
ouvido, causando degeneração das 
células sensoriais da cóclea, respon-
sáveis pela transformação da energia 
vibratória em estímulo elétrico (elas 
têm um limite de resistência à energia 
sonora), podendo causar danos irre-
versíveis à audição”, explica Leticia.

Mudanças urgentes 
na legislação
Segundo o prof. dr. Robinson Koji 
Tsuji do Grupo de Implante Cocle-
ar do Hospital das Clínicas de São 
Paulo, quando o indivíduo utiliza 
o equipamento em ambientes rui-

IPod e MP3, 
diversão ou 
perigo para 
a audição?

doso, o risco é maior pois existe a 
tendência de aumentar o volume 
dos iPods e MP3s. E esse prazer 
momentâneo pode prejudicar ain-
da mais quem prefere ouvir dessa 
maneira no futuro. 
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acima de 85 dB. Os fones de ouvido 
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te e, diferentemente dos antigos que 
cobriam as orelhas, entram dentro do 
ouvido, causando degeneração das 
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Mudanças urgentes 
na legislação
Segundo o prof. dr. Robinson Koji 
Tsuji do Grupo de Implante Cocle-
ar do Hospital das Clínicas de São 
Paulo, quando o indivíduo utiliza 
o equipamento em ambientes rui-

“É preciso que exista algum 
dispositivo de segurança nos apa-
relhos de iPod e MP3, que alerte o 
usuário que a intensidade do som 
está acima do limite permitido. Nos 
casos de utilização por crianças, os 
aparelhos deveriam permitir o con-
trole por parte dos pais”, continua o 
professor.  

“A regulamentação tem que 
ser revista rapidamente pois é 
necessário controlar o tempo de 
exposição aos aparelhos sonoros 
e exigir que as empresas criem 
rótulos explícitos dos níveis sono-
ros emitidos em cada um. E criar 
programas educativos destinados 
a todas as faixas etárias alertando 
as consequências do uso de iPod e 
MP3 em alto volume. Só assim será 
possível reverter um quadro que já 
assusta otorrinos de todo o Brasil”, 
finaliza dra. Letícia. ■ 11
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doso, o risco é maior pois existe a 
tendência de aumentar o volume 
dos iPods e MP3s. E esse prazer 
momentâneo pode prejudicar ain-
da mais quem prefere ouvir dessa 
maneira no futuro. 
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Duas histórias diferentes unidas 
por um traço em comum – a busca 
incansável de suas famílias, e das 
entrevistadas dessa matéria – em 
descobrir a audição. De um lado, 
Erika Simionato Fernandes, 31 anos, 
implantada aos 27 depois de ser ora-
lizada e aprender libras, linguagem 
brasileira de sinais. De outro, Yoa-
na Kovelis, 21 anos, que frequentou 
escola de ouvintes até a sexta série, 
conheceu libras e somente no início 
desse ano foi implantada. As duas 
moças, ambas surdas congênitas, 
tiveram em suas vidas, pessoas mar-
cantes que não pararam frente à de-
fi ciência auditiva de suas fi lhas – suas 
mães, Vilma e Janete.

“Nasci surda e minha mãe foi quem 
me ensinou tudo. Fui oralizada e ela 
me levava ao Mappin diariamente, 
mostrando, em cada andar, todos 

os artigos que existiam. Dava nome 
a cada um e me fazia repetir. Foi ela 
quem me levou à Derdic e estudei 
lá durante anos. Descobri, também, 
que gramática não existia em libras. 
Para conseguir entender uma página 
de livro, precisava ler, ao menos, oito 
vezes. Casei e tive uma fi lha, Emily, 
que também nasceu surda. Foi im-
plantada rapidamente e passou a 
ouvir tudo. Questionava-me sobre 
os sons que ouvia. Fiz a cirurgia para 
aprender a ouvir. Foi com ela, tam-
bém, que aprendi a repetir todos os 
exercícios fonoaudiológicos diaria-
mente”, diz Erika.

Libras & lingua portuguesa
Janete, mãe de Yoana, por sua vez, diz 
que foi difícil aceitar a surdez da fi lha. 
“Detectamos sua defi ciência quando 
Yoana tinha um ano e meio. Para alfa-

A conquista diária 
do prazer de ouvir

ERIKA SIMIONATO FERNANDES E YOANA KOVELIS 

               História de sucesso

betizá-la, optamos pelo SUVAG, um 
sistema de oralização verbo tonal. Yo 
estudou em escolas de ouvintes até à 
sexta série, quando foi para a Derdic.  
No Ensino Médio, no Colégio Radial, 
descobri que a gramática, em libras,  
inexistia. Apesar de ter se enturma-
do e se integrado à sociedade, seu 
aprendizado fi cou defasado. No ano 
passado, descobrimos o implante co-
clear e fomos atrás”, conta a mãe.

Tanto Erika quanto Yoana traba-
lham em administração e tornaram-
se independentes. “Hoje faço facul-
dade e, para estudar em sala de aula, 
uso intérprete de libras. No dia a dia, 
entendo e respondo tudo o que me 

perguntam. Se tenho dúvidas, peço 
para repetirem. É um mundo novo 
e cada palavra que ouço passa a fazer 
parte do meu vocabulário. Minha 
vida mudou depois do implante. Eu 
recomendo a todos”, diz Erika. “Yo-
ana se solta aos poucos. É um passo 
a cada dia. Falar e repetir para que 
ela tenha memória auditiva é mui-
to importante. Assim como fazê-la 
participar mais de reuniões sociais 
e aumentar seu grupo de amigos. O 
implante ajuda nisso. O importante é 
trabalhar a audição e focar no objeti-
vo de aprender a ouvir. A tendência à 
solidão é muito grande entre os sur-
dos”, fi naliza Janete. ■
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Yoana, de 
rosa (à esq.) 
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Uma grande e organizada família. 
Assim, pode ser defi nida a equipe 
que trabalha no CeAC – Centro 
Audição na Criança –, que funcio-
na em um anexo ao prédio sede da 
DERDIC – Divisão de Educação e 
Reabilitação dos Distúrbios da Co-
municação da Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo.

“Nosso trabalho começou em ju-
nho de 2004, quando sonhávamos 
com uma sala de atendimento. Gra-
ças à doação da Timken Foundation 
e outros parceiros que aderiram ao 
projeto, conseguimos construir um 
centro composto por várias salas di-
vididas em atendimento, consultó-

rio médico, cozinha, de repouso com 
espaços para aquecer mamadeiras, 
de exame (BERA, audiometria, imi-
tânciometria e emissões otoacústi-
cas), de terapia, banheiros e sala para 
reuniões e pesquisa”, explica profa. 
dra. Beatriz Novaes, fundadora e co-
ordenadora do CeAC.

Com equipe formada por um 
coordenador, cinco fonoaudiólogos 
DERDIC, professores dos cursos 
de graduação e pós graduação em 
fonoaudiologia PUC-SP, seis dou-
torandos, 17 mestrandos, bolsistas 
de iniciação científi ca, três médi-
cos, assistente social e psicólogo, o 
CeAC atendeu em 2010, 500 novos 

CeAC, exames, tratamentos 
e muito carinho 
com o defi ciente auditivo

14

               CeAC

Dra. Beatriz 
e a pequena 
Vitoria 
brincando 
com o som do 
carro assistida 
por duas fonos

pacientes para procedimentos de 
diagnóstico e 3000 procedimen-
tos como seleção e indicação de 
aparelhos de amplifi cação sonora 
individual, acompanhamento e te-
rapia fonoaudiológica. Atualmente, 
o CeAC acompanha mais de 500 
crianças diagnosticadas com perda 
auditiva. “Criamos um painel/plani-
lha de controle de chegada que nos 
auxilia a atender os pacientes con-
forme chegam e estão prontos para 
os exames pelos quais vão passar 
(fotos ao lado). Assim, coordenamos 
os atendimentos do dia, com melhor 
aproveitamento do tempo, evitando 
atrasos”, diz Beatriz.

Parcerias
O CeAC possui programas de aten-
dimentos como diagnóstico audioló-
gico, seleção e adaptação de aparelho 
de amplifi cação sonora, acompa-
nhamento, terapia fonoaudiológica, 
além da triagem auditiva neonatal, 
realizada nas maternidades. “Há 
muitos anos, temos parceria com a 
equipe do HC-FMUSP e o Programa 
de Implante Coclear da USP e, desde 
2009, formalizamos convênio com 
intercâmbio de vários pacientes e 
profissionais. Pacientes do CeAC já 
fizeram a cirurgia de implante cocle-
ar. Acreditamos que a possibilidade 
de ouvir é um direito da criança”, fi-
naliza Dra. Beatriz. ■

FO
TO

S:
 K

EN
JI

 H
O

N
D

A

Maiores informações podem ser obti-
das através do telefone (11) 5908 7983
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(fotos ao lado). Assim, coordenamos 
os atendimentos do dia, com melhor 
aproveitamento do tempo, evitando 
atrasos”, diz Beatriz.

Parcerias
O CeAC possui programas de aten-
dimentos como diagnóstico audioló-
gico, seleção e adaptação de aparelho 
de amplifi cação sonora, acompa-
nhamento, terapia fonoaudiológica, 
além da triagem auditiva neonatal, 
realizada nas maternidades. “Há 
muitos anos, temos parceria com a 
equipe do HC-FMUSP e o Programa 
de Implante Coclear da USP e, desde 
2009, formalizamos convênio com 
intercâmbio de vários pacientes e 
profissionais. Pacientes do CeAC já 
fizeram a cirurgia de implante cocle-
ar. Acreditamos que a possibilidade 
de ouvir é um direito da criança”, fi-
naliza Dra. Beatriz. ■

No colo da mãe, bebê, dormindo, 
faz o exame Bera

Dra. Beatriz realiza audiometria com reforço 
visual, exame feito com bebê acordado

A

B
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Dra. M. Angelina realiza o Bera no mesmo 
bebê da primeira foto, agora já acordado
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Maiores informações podem ser obti-
das através do telefone (11) 5908 7983

Exames para acompanhamentos 
de pacientes são realizados no CeAC
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               Avanços tecnológicos

A boa e velha turma

Um aparelho auditivo potente, para 
perdas de grau severo e profundo, 
com recursos inéditos no mercado.
Este é o Naída. Desenvolvido pela 
Phonak, o Naída representa uma nova 
era em tecnologia de aparelhos auditi-
vos. “Há vários benefícios nele e todos 
podem ser sentidos já em testes feitos 
com indicações de otorrinolaringo-
logistas em consultórios de fonoau-
diólogas”, diz Lia Hoshii, gerente de 
produtos da Phonak.

Entre os benefícios, a linha de apa-
relhos Naída conta com SoundReco-
ver, uma compressão de frequência 
para pessoas com perda auditiva que 
apresentam audição insufi ciente em 
frequências altas mesmo com o uso 
de amplifi cação tradicional. “Sons 
inaudíveis como o canto dos pás-
saros, palavras que tenham s ou ch 
tornam-se compreensíveis, pois o 

SoundRecover comprime e desloca 
as frequências altas para áreas adja-
centes a fi m de serem ouvidas sem 
distorção”, continua ela.

O ZoomControl, por sua vez, per-
mite que o usuário escolha qual dire-
ção – frente, atrás, direita ou esquer-
da – o aparelho capte os sons. “No 
carro, por exemplo, o usuário ouve a 
conversa de pessoas sentadas no ban-
co de trás”, explica Hoshii. E, além de 
ser resistente a água, os aparelhos da 
linha Naída se conectam com uma 
variedade de acessórios digitais, sem 
fio, que permitem que o som de TV, 
rádio, celular, MP3 e GPS cheguem 
diretamente aos aparelhos auditivos. 
“Uma linha de grande inovação tec-
nológica”, finaliza a gerente. ■

Naída, um 
aparelho que 

resiste a água

16

Não faz tanto tempo assim que eu 
fui adolescente. Mas, por mais difícil 
que os adolescentes de hoje imagi-
nem, todos já passaram por essa fase 
de dúvidas, lágrimas incontroladas, 
questionamentos relacionados ao 
porquê da vida e rebeldia. Bem, no 
meu tempo, a rebeldia era contro-
lada pelos olhares um tanto quanto 
castradores dos pais. E ela, muitas 
vezes, se resumia em ouvir rock’n’roll 
no som mais alto possível — nada 
comparável aos dias de hoje! Em 
meio a Kiss, Queen, Pink Floyd — e 
o corpo agitado, dançando sem parar 
—, estava sempre presente a com-
panhia do grupo de amigos, a nossa 
turma pronta (sempre) para sair, ir ao 
cinema, dançar e conversar muito. e 
as piadas, já conhecidas de todos nós, 
começavam a ser repetidas.

Amigos para sempre
E hoje? Como estão as turmas atuais? 
Meu fi lho, adolescente de 17 anos, fe-
lizmente, mudou de escola algumas 
vezes e consegue se reunir com ami-
gos da primeira, segunda, terceira e 
quarta escola. E até criar outra turma 
mesclando todos eles. O que vejo, no 
entanto, é um grupo pequeno que, 
muitas vezes, prefere voltar para casa 
e se comunicar uns com os outros 
pela internet, ou via SMS.

Sei que os tempos são outros, mas o 
convívio com amigos pode signifi car 

relacionamentos para a vida inteira. 
Então, jovens e pais que me leem, por 
favor, reúnam-se mais, mesmo na casa 
de seus familiares e aprendam a res-
peitar as diferenças uns dos outros.

Sejam elas de gostos, conceitos 
ou preferências. E, principalmente, 
as físicas! Somente com amizades 
verdadeiras solucionamos os pro-
blemas que surgirão nos nossos 
dias. E estarmos unidos em todos os 
momentos signifi ca criar laços. Rei-
vindiquem seus direitos e respeitem 
os dos amigos! Essas dicas são bási-
cas para aprenderem a se superar e 
manterem-se unidos sempre! ■

  Crônica - Dorotéia Fragata 

Naída, um 
aparelho 
auditivo 
com 
recursos 
inéditos, 
chega ao 
Brasil

Maiores informações acesse www.
phonak. com.br
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Dorotéia Fragata é jornalista e respon-
sável pela Fragata Comunicação que 
edita Ouvir Bem

17

A boa e velha turma

Um aparelho auditivo potente, para 
perdas de grau severo e profundo, 
com recursos inéditos no mercado.
Este é o Naída. Desenvolvido pela 
Phonak, o Naída representa uma nova 
era em tecnologia de aparelhos auditi-
vos. “Há vários benefícios nele e todos 
podem ser sentidos já em testes feitos 
com indicações de otorrinolaringo-
logistas em consultórios de fonoau-
diólogas”, diz Lia Hoshii, gerente de 
produtos da Phonak.

Entre os benefícios, a linha de apa-
relhos Naída conta com SoundReco-
ver, uma compressão de frequência 
para pessoas com perda auditiva que 
apresentam audição insufi ciente em 
frequências altas mesmo com o uso 
de amplifi cação tradicional. “Sons 
inaudíveis como o canto dos pás-
saros, palavras que tenham s ou ch 
tornam-se compreensíveis, pois o 

SoundRecover comprime e desloca 
as frequências altas para áreas adja-
centes a fi m de serem ouvidas sem 
distorção”, continua ela.

O ZoomControl, por sua vez, per-
mite que o usuário escolha qual dire-
ção – frente, atrás, direita ou esquer-
da – o aparelho capte os sons. “No 
carro, por exemplo, o usuário ouve a 
conversa de pessoas sentadas no ban-
co de trás”, explica Hoshii. E, além de 
ser resistente a água, os aparelhos da 
linha Naída se conectam com uma 
variedade de acessórios digitais, sem 
fio, que permitem que o som de TV, 
rádio, celular, MP3 e GPS cheguem 
diretamente aos aparelhos auditivos. 
“Uma linha de grande inovação tec-
nológica”, finaliza a gerente. ■

Naída, um 
aparelho que 

resiste a água
Não faz tanto tempo assim que eu 

fui adolescente. Mas, por mais difícil 
que os adolescentes de hoje imagi-
nem, todos já passaram por essa fase 
de dúvidas, lágrimas incontroladas, 
questionamentos relacionados ao 
porquê da vida e rebeldia. Bem, no 
meu tempo, a rebeldia era contro-
lada pelos olhares um tanto quanto 
castradores dos pais. E ela, muitas 
vezes, se resumia em ouvir rock’n’roll 
no som mais alto possível — nada 
comparável aos dias de hoje! Em 
meio a Kiss, Queen, Pink Floyd — e 
o corpo agitado, dançando sem parar 
—, estava sempre presente a com-
panhia do grupo de amigos, a nossa 
turma pronta (sempre) para sair, ir ao 
cinema, dançar e conversar muito. e 
as piadas, já conhecidas de todos nós, 
começavam a ser repetidas.

Amigos para sempre
E hoje? Como estão as turmas atuais? 
Meu fi lho, adolescente de 17 anos, fe-
lizmente, mudou de escola algumas 
vezes e consegue se reunir com ami-
gos da primeira, segunda, terceira e 
quarta escola. E até criar outra turma 
mesclando todos eles. O que vejo, no 
entanto, é um grupo pequeno que, 
muitas vezes, prefere voltar para casa 
e se comunicar uns com os outros 
pela internet, ou via SMS.

Sei que os tempos são outros, mas o 
convívio com amigos pode signifi car 

relacionamentos para a vida inteira. 
Então, jovens e pais que me leem, por 
favor, reúnam-se mais, mesmo na casa 
de seus familiares e aprendam a res-
peitar as diferenças uns dos outros.

Sejam elas de gostos, conceitos 
ou preferências. E, principalmente, 
as físicas! Somente com amizades 
verdadeiras solucionamos os pro-
blemas que surgirão nos nossos 
dias. E estarmos unidos em todos os 
momentos signifi ca criar laços. Rei-
vindiquem seus direitos e respeitem 
os dos amigos! Essas dicas são bási-
cas para aprenderem a se superar e 
manterem-se unidos sempre! ■

Matheus 
(à esq.), 
Giovana, 
Leonardo, 
Juliana 
e Victor. 
Cada um 
numa escola 
diferente
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  Crônica - Dorotéia Fragata 

Maiores informações acesse www.
phonak. com.br
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                       Bullying

Defi ciência auditiva 
& bullying
Segundo a fonoaudióloga Beatriz 
Novaes, do Centro Audição na 
Criança, DERDIC-PUC-SP, há dois 
momentos que o deficiente auditi-
vo vivencia a sua diferença. “Entre 
seis e oito anos, é comum ouvir-
mos a seguinte pergunta – ‘Tia, até 
quando usarei esse aparelho?’. E, no 
início da adolescência, pode aconte-
cer uma briga interna por não estar 
dentro dos padrões considerados 
normais. Tudo isso é trabalhado 
em equipe e o benefício da audição, 
quando implantado, supera o incô-
modo típico da adolescência”, diz ela.

“O adolescente que procura se in-
teirar do implante coclear e deseja 
participar do mundo ouvinte, per-
mitindo integração e promovendo-
a, possui um antídoto à situação de 
bullying. Os que já ouviram (pós-lin-
guais) podem sentir alguma difi cul-
dade de aceitação da surdez. Porém, 
são casos pontuais. E são acompa-
nhados em nosso grupo até estarem 
aptos para a cirurgia. Os pré-linguais, 
por sua vez, que chegam determi-
nados a fazer, estão  prontos para 
mais um desafi o em suas vidas – o 
de aprender a ouvir. E o seu desen-
volvimento tende a ser muito bom, 
às vezes, melhor do que o esperado”, 
continua Heloísa.

O bullying, nesse caso, vem, mui-
tas vezes, do próprio grupo que 
frequentam. Segundo o otologis-
ta Robinson Koji Tsuji, entre seus 

Muito se tem falado de bullying 
– adolescentes que colocam seus 
amigos de lado, sem se incomodar 
com o que ele esteja sentindo. Essa é 
uma realidade de portadores, ou não, 
de deficiências. Como preparar seus 
filhos para essa realidade e manter-se 
atento sobre o que acontece com eles?

Segundo a psicóloga Heloísa Ro-
meiro Nasralla, pertencente ao Gru-
po de Implante Coclear, tudo depen-
de do grau de maturidade, condições 
de personalidade como também 
do apoio dos pais e profi ssionais. 
“‘De colega/colega o bullying é uma 
manifestação de sadismo infantil e 

depende do nível de educação dos 
envolvidos. E pode se manifestar 
aos ‘diferentes’ em geral, como os faz 
quando usam óculos, são cegos, ou 
surdos. Evidentemente, qualquer de-
ficiência física pode levar, veja bem, 
pode levar, não leva necessariamen-
te, a problemas de autoestima, o que 
contribui tanto como causa como 
efeito da situação de bullying’, como 
nos diz Lindsay et. al., 2002. Aí vemos 
a interferência do ambiente familiar, 
o quanto de afeto a criança recebeu, 
como foi formada a sua personalida-
de, sua sociabilidade, não permitindo 
ser vitimizada”, diz ela.

18

Grupo de amigos juntos e um separado, 
uma situação que demonstra o bullying

Bullying, um problema que 
exige toda a atenção dos pais!

KE
N

JI
 H

O
N

D
A

Koji.indd   20 9/22/11   12:53:00 PM



19

Defi ciência auditiva 
& bullying
Segundo a fonoaudióloga Beatriz 
Novaes, do Centro Audição na 
Criança, DERDIC-PUC-SP, há dois 
momentos que o deficiente auditi-
vo vivencia a sua diferença. “Entre 
seis e oito anos, é comum ouvir-
mos a seguinte pergunta – ‘Tia, até 
quando usarei esse aparelho?’. E, no 
início da adolescência, pode aconte-
cer uma briga interna por não estar 
dentro dos padrões considerados 
normais. Tudo isso é trabalhado 
em equipe e o benefício da audição, 
quando implantado, supera o incô-
modo típico da adolescência”, diz ela.

“O adolescente que procura se in-
teirar do implante coclear e deseja 
participar do mundo ouvinte, per-
mitindo integração e promovendo-
a, possui um antídoto à situação de 
bullying. Os que já ouviram (pós-lin-
guais) podem sentir alguma difi cul-
dade de aceitação da surdez. Porém, 
são casos pontuais. E são acompa-
nhados em nosso grupo até estarem 
aptos para a cirurgia. Os pré-linguais, 
por sua vez, que chegam determi-
nados a fazer, estão  prontos para 
mais um desafi o em suas vidas – o 
de aprender a ouvir. E o seu desen-
volvimento tende a ser muito bom, 
às vezes, melhor do que o esperado”, 
continua Heloísa.

O bullying, nesse caso, vem, mui-
tas vezes, do próprio grupo que 
frequentam. Segundo o otologis-
ta Robinson Koji Tsuji, entre seus 

pacientes adolescentes, há recla-
mações que outros amigos não vão 
aceitá-lo como ouvinte. E, ao mes-
mo tempo, outros amigos se empol-
gam e passam a acompanhar a evo-
lução do implantado, inspirando-os 
a procurar a cirurgia. “A Yoana, pa-
ciente implantada, cuja matéria está 
nesta edição, é um exemplo disso. 
Ela trouxe a Camila para procurar o 
implante coclear”, diz ele. “O que im-
porta, em todas as circunstâncias, é a 
atenção dos pais aos filhos para for-
talecer sua autoestima. Fortes, en-
frentam e se saem bem em qualquer 
situação”, fi naliza Heloísa. ■

Muito se tem falado de bullying 
– adolescentes que colocam seus 
amigos de lado, sem se incomodar 
com o que ele esteja sentindo. Essa é 
uma realidade de portadores, ou não, 
de deficiências. Como preparar seus 
filhos para essa realidade e manter-se 
atento sobre o que acontece com eles?

Segundo a psicóloga Heloísa Ro-
meiro Nasralla, pertencente ao Gru-
po de Implante Coclear, tudo depen-
de do grau de maturidade, condições 
de personalidade como também 
do apoio dos pais e profi ssionais. 
“‘De colega/colega o bullying é uma 
manifestação de sadismo infantil e 

depende do nível de educação dos 
envolvidos. E pode se manifestar 
aos ‘diferentes’ em geral, como os faz 
quando usam óculos, são cegos, ou 
surdos. Evidentemente, qualquer de-
ficiência física pode levar, veja bem, 
pode levar, não leva necessariamen-
te, a problemas de autoestima, o que 
contribui tanto como causa como 
efeito da situação de bullying’, como 
nos diz Lindsay et. al., 2002. Aí vemos 
a interferência do ambiente familiar, 
o quanto de afeto a criança recebeu, 
como foi formada a sua personalida-
de, sua sociabilidade, não permitindo 
ser vitimizada”, diz ela.

Bullying, um problema que 
exige toda a atenção dos pais!
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20 Conhecida como a fase da rebeldia 
– e das descobertas, – a adolescên-
cia altera todo o sistema metabólico 
do garoto ou garota que, de repente, 
se descobre jovem, com alterações 
em seu o organismo e absolutamen-
te crítico com as situações que vive. 
Nessa fase, às vezes complicada, 
deve ser feito o implante coclear au-
mentando o número de mudanças 
que o (a) jovem vai vivenciar?

Segundo o professor doutor Ri-
cardo Ferreira Bento, o paciente ado-
lescente é o que tem o processo de 
avaliação, indicação e preparo mais 
complexos e isso se deve às caracte-
rísticas próprias dessa fase e o tempo 
de privação auditiva quando a surdez 
é congênita. “É mais criteriosa, pois 
nem todos os adolescentes que nas-
ceram surdos se benefi ciarão desse 
aparelho. Porém, vale ressaltar que 
a partir do momento em que acon-
tece a indicação é porque sabemos 
que terá sucesso e a audição será uma 
conquista muito bem-vinda com o 
decorrer dos anos”, diz ele.

Preceitos básicos
Há alguns preceitos básicos para a 
indicação de cirurgia de implante 
coclear na adolescência. “O pacien-
te deve estar reabilitado adequada-
mente na linguagem oral, motivado 

Implante coclear é indicado 
em adolescentes?

O implante 
coclear, na 
adolescência, 
vai ajudar o 
implantado a 
se comunicar 
melhor KE
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                       Implante coclear

e ciente dos resultados e da neces-
sidade da reabilitação. Além disso, 
precisa estar psicologicamente pre-
parado para vivenciar uma nova 
condição – a de ouvinte. Às vezes, 
é preferível aguardar a maturidade 
para que possa enfrentar todo o pro-
cesso”, continua o professor.

O implante coclear, ou o popular 
ouvido biônico, é um aparelho de 
alta complexidade tecnológica que 
restaura – ou cria – a audição nos 
pacientes surdos severos e profun-
dos. “Ele substitui o ouvido, estimu-
lando o nervo auditivo através de 
pequenos eletrodos colocados na 
cóclea que levam os sinais sonoros 
captados por uma antena externa até 
o cérebro, que os interpreta como 
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Implante coclear é indicado 
em adolescentes?
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e ciente dos resultados e da neces-
sidade da reabilitação. Além disso, 
precisa estar psicologicamente pre-
parado para vivenciar uma nova 
condição – a de ouvinte. Às vezes, 
é preferível aguardar a maturidade 
para que possa enfrentar todo o pro-
cesso”, continua o professor.

O implante coclear, ou o popular 
ouvido biônico, é um aparelho de 
alta complexidade tecnológica que 
restaura – ou cria – a audição nos 
pacientes surdos severos e profun-
dos. “Ele substitui o ouvido, estimu-
lando o nervo auditivo através de 
pequenos eletrodos colocados na 
cóclea que levam os sinais sonoros 
captados por uma antena externa até 
o cérebro, que os interpreta como 

sons, levando o paciente a 
ouvir”, explica o otologista.

Depois da ativação do aparelho, 
que acontece cerca de 40 dias após a 
cirurgia, o paciente passará por tra-
tamento fonoaudiológico para des-
cobrir quais são os sons que ouve. 
“Ele vai aprender, se tiver surdez 
prelingual, a discriminar os sons e se 
tiver memória auditiva – perdeu a 
audição por algum motivo depois de 
aprender a falar – redescobrirá o que 
aprendeu. E esse trabalho será feito 
junto à fonoaudióloga e a sua família. 
É um tratamento que exige paciência 
e treino”, esclarece o médico.

“Temos vários casos de sucesso 
junto ao Grupo de Implante Coclear 
e de Próteses Totalmente Implantá-
veis da Fundação Otorrinolaringo-
logia. Adolescentes e jovens que já 
cursam faculdades e procuram seu 
caminho com independência graças 
à audição”, fi naliza prof. Bento. ■

O implante 
coclear colocado 
cirurgicamente. 
Na ilustração, o 
processador de 
fala, a antena 
externa, interna e o 
feixe de eletrodos 
posicionados na 
cóclea
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rurgicamente no ouvido. Na parte 
externa, está o processador de áudio 
que contém o microfone, o processa-
dor de fala e a bateria, que fi ca sobre 
o couro cabeludo e acaba escondido 
pelos cabelos. Tem o tamanho de 
uma moeda de 1 real. A parte interna 
faz vibrar mecanicamente as estru-
turas da orelha média e a vibração é 
transmitida ao ouvido interno, que 
é levada ao cérebro e interpretada 
como sons”, explica o otologista.

Cirurgia e ativação
Indicado para maiores de 12 anos, 
o Vibrant Soundbridge é aprova-
do pela ANVISA e a cirurgia leva 

               Bauru
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Prof. dr. Rubens Vuono 
de Brito Neto, 
otologista responsável 
pelo Projeto Vibrant, 
em Bauru

Um projeto pioneiro está sendo 
implantado em Bauru, SP, no Hos-
pital de Reabilitação de Anoma-
lias Crânio-Faciais, conhecido como 
Centrinho. “Iniciamos a seleção de 
50 pacientes com perda auditiva bi-
lateral moderada ou severa, com ou 
sem atresia do conduto externo e 
médio para iniciarmos as cirurgias 
com a prótese parcialmente implan-
tável Vibrant Soundbridge, todas 
pagas pelo SUS – Sistema Único de 
Saúde em um projeto pioneiro no 
Brasil”, diz professor doutor Rubens 
de Brito Neto, otologista responsável 
por esse projeto.

Indicado para pacientes que já uti-
lizaram aparelhos de audição sem 
boa adaptação por variadas causas, 
ou que tenham perda auditiva neu-
rosensorial bilateral estável nos úl-
timos dois anos, perda auditiva de 
condução ou perda mista e malfor-
mações de orelha externa ou média, 
o Vibrant Soundbridge é um apare-
lho que tem milhares de pacientes 
utilizando-os em todo o mundo. “É 
uma prótese semi-implantável, que 
estimula diretamente as estruturas 
da orelha média. Possui uma peque-
na parte externa, utilizada atrás da 
orelha, e uma interna colocada ci-

Centrinho da USP/Bauru 
seleciona pacientes para 
cirurgia com Vibrant
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rurgicamente no ouvido. Na parte 
externa, está o processador de áudio 
que contém o microfone, o processa-
dor de fala e a bateria, que fi ca sobre 
o couro cabeludo e acaba escondido 
pelos cabelos. Tem o tamanho de 
uma moeda de 1 real. A parte interna 
faz vibrar mecanicamente as estru-
turas da orelha média e a vibração é 
transmitida ao ouvido interno, que 
é levada ao cérebro e interpretada 
como sons”, explica o otologista.

Cirurgia e ativação
Indicado para maiores de 12 anos, 
o Vibrant Soundbridge é aprova-
do pela ANVISA e a cirurgia leva 

Prof. dr. Rubens Vuono 
de Brito Neto, 
otologista responsável 
pelo Projeto Vibrant, 
em Bauru

cerca de duas horas. “O paciente 
passa por uma mastoidectomia e 
recebe alta no dia seguinte. A ativa-
ção acontecerá seis semanas após. 
A melhora da qualidade auditiva é 
percebida pelo paciente em pouco 
tempo e, caso ele tenha usado pró-
tese auditiva durante algum tempo, 
a ausência do apito (microfonia) 
será notada rapidamente”, conti-
nua o médico.

Esse aparelho, que tem um custo 
médio de R$ 21.590,00, será gratuito 
no Centrinho. A cirurgia requer al-
guns cuidados do usuário. “São cui-
dados básicos como evitar esportes 
de contato como, por exemplo, fute-
bol, ou outras atividades que possam 
provocar impacto no local da próte-
se, não deixar entrar água no ouvido 
operado até a liberação do cirurgião, 
não realizar atividade física intensa 
ou carregar peso durante cerca de 
um mês após a cirurgia, além de to-
mar as medicações prescritas ade-
quadamente”, diz ele.

O projeto pioneiro de Bauru está 
aberto a pacientes de todo o Brasil. 
“O processo de seleção dos que se-
rão mais benefi ciados já iniciou e 
quem se interessar, deve passar por 
consulta com otorrinolaringologis-

ta na UBS mais próxima de 
sua casa para, caso 

haja necessidade, 
ser encaminhado 
ao Centrinho”, fi -

naliza o médico. ■

Centrinho da USP/Bauru 
seleciona pacientes para 
cirurgia com Vibrant
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