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Editorial

Mais uma etapa vencida. Quando,
nos anos 80, tive meu primeiro contato
com o implante coclear, sabia que
seria um grande avanço da Medicina e
da Bioengenharia para ajudar a resolver
a deficiência auditiva. Primeiro vieram às pesquisas em universidades do exterior
e as descobertas dos equipamentos disponíveis. Aí, o primeiro passo.
Criar um Grupo de Implante Coclear no HCFMUSP, que aconteceu em
1989, com verba do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento – para
capacitação de equipe e, então, o desenvolvimento do primeiro aparelho
nacional. Depois vieram as primeiras cirurgias, a luta para que tanto elas quanto
os tratamentos fossem pagos pelo SUS e, após 24 anos, chegamos a cirurgia 1000.
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Vamos responder as suas dúvidas.
Envie um e-mail para ouvirbem@forl.org.br
Um marco histórico para o HCFMUSP e a Fundação Otorrinolaringologia,
que muda o foco editorial da Ouvir bem, agora na sétima edição.
Esta edição traz a história do nosso grupo, os caminhos e as descobertas
que fizemos no decorrer de todo esse tempo, além das equipes da CBIC, algumas
que surgiram aqui no HCFMUSP, através de treinamentos e acompanhamentos
de cirurgiões e fonoaudiólogos que hoje estão em grande parte do Brasil.
Você, leitor, vai conhecer nossos locais de trabalho e histórias reais de crianças e
adultos que hoje se comunicam com todos graças ao implante coclear.
Boa leitura a todos!				
Ricardo Ferreira Bento
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• Nesta edição você conhecerá o
Grupo de Implante Coclear, todos os profissionais que o compõem e como conseguir agendar
uma consulta com um profissional do grupo. Essa orientação só
pode ser dada pelo médico, que
também encontrará o melhor
meio de ajudá-la. Hoje, a maior
parte dos casos de surdez pode
ser resolvida. Boa sorte!
“Minha mãe tem 78 anos e perdeu
parte da audição há quatro anos
por causa de uma bomba que estourou perto dela. O aparelho auditivo que foi receitado pelo otorrino faz muito barulho e ela não
consegue usar. Gostaria de saber se
ela pode fazer o implante coclear.”
Maria Aparecida Telles, Barueri, SP
“Li a revista e descobri que meu pai
tem todos os sintomas de audição
descritos nas matérias. Ouve com
muita dificuldade o que conversamos com ele e deixa o volume do
rádio e da TV no máximo. Eu também preciso de ajuda. Tenho labi-

TONTURA?
Exemplar gratuito. Não pode ser vendido. ISSN 2179-7927

“

Há algum tempo, surgiu, do nada,
um zumbido nos meus dois ouvidos. Procurei um otorrino e a
minha audiometria constatou que
tive surdez súbita no ouvido esquerdo. Gostaria de entender o
meu problema porque nunca tive
otite e agora perdi totalmente a audição do lado esquerdo.”
Kelly Yoshimura, São Paulo, SP

Descubra
a VPPB

Há limite de
idade para
o implante
coclear?
ZUmBiDO05
Tem
sOlUçãO?

A história de João Eduardo
“João Eduardo nasceu em
12 de setembro, em Aracaju.
Depois de desconfiar, descobri sua surdez bilateral profunda congênita, através de
vários exames. Minha vida
virou de ponta cabeça. Descobri o implante coclear e
acabei por me mudar para
São Paulo, depois de uma
luta árdua. A cirurgia aconteceu em agosto de 2008 e há
pouco tempo, João surpreendeu a todos os familiares
rintite e aparece a qualquer hora
um barulho insuportável. Como
consigo ser atendido pela equipe?”
José C. Almeida, São Paulo, SP
“Minha tia teve meningite há alguns anos e a sequela que ficou foi
a surdez. Ela tem 50 anos, é ativa,
bem humorada e hoje está impedida de passear sozinha, trabalhar e
ficar com o neto porque não escuta absolutamente nada. Ela é candidata ao implante coclear?”
Agatha S. Lopes, São Paulo, SP

do Nordeste, falando pelos
cotovelos. Ninguém esperava que ele ouvisse tão bem.
Sou grata a Deus e às equipes
médicas competentes que
nos dão a alegria de partilhar
e trocar lindas e emocionantes histórias como a nossa!
Obrigada.”
Mércia Santana, São Paulo, SP
• Histórias como a de Mércia fazem parte do editorial da Ouvir
bem porque sabemos da necessidade da atenção e apoio dos
familiares para quem possui
surdez severa ou profunda. O
implante coclear, como não cansa de afirmar Prof. dr. Ricardo
Ferreira Bento, é um dos principais avanços da bioengenharia a
favor do homem e da evolução
da medicina.
• Nos três casos, só é possível fa-

zer o diagnóstico e possibilidade
de cirurgia após consulta médica
e avaliação dos exames pedidos.
Acesse os sites www.implante
coclear.org.br e www.otorrinousp.
com.br e agende a consulta com o
Grupo de ORL do HCFMUSP.
“Sou professora de uma sala de recursos multifuncionais e trabalho
com alunos surdos. Gostaria de
assinar a Ouvir bem.”
Aurinolia Barreto, São Paulo, SP

“Li a revista Ouvir bem e achei
muito interessante. Gostaria de
acessar o conteúdo virtual. Qual o
endereço do site?”
Anita Gonçalves, São Paulo, SP
“Ouvi na Rádio Bandeirantes de
São Paulo, no programa Pulo do
Gato, referências à revista Ouvir
bem e fiquei interessado. Gostaria
de saber como obtê-la.”
Milton Carvalho, Aracaju, SE
“Gostaria de receber a revista Ouvir bem. ”
Jéssica I. Bessa, Porto Velho, RO
“Tenho uma filha deficiente auditiva. Conheci a revista por intermédio de uma amiga que foi a um
congresso de vocês. Como posso
recebê-la? É mensal? ”
Fernanda Garbosa, Londrina, PR
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“Gostaria de parabenizar pelas
edições e solicitá-las para disponibilizá-las aos meus pacientes.”
Mônica de Sá Ferreira,
Rio de Janeiro, RJ
“Sou médico do trabalho e me interesso em receber a Ouvir bem.
Arthur Nigro, Vinhedo, SP
• A revista é bimestral e será enviada a todos pelo correio. O link para
acesso da revista é www.forl.org.br.
À esquerda, abaixo, há o logo da revista. Basta clicar que ali estão todas
as edições. Agradecemos os elogios.

“

História de sucesso

Avanços tecnológicos

Evolução auditiva
em pouco tempo
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A garota Marina Pegolo foi muito
esperada pelos pais. “É a nossa primeira filha e chegou para enriquecer
nosso casamento”, disse a mãe Luciana, agora com mais dois gêmeos.
Com três meses de vida, a mãe notou que a filhinha não acordava com
barulhos e não se assustava com sons
altos e repentinos como o toque do
telefone. “Percebi que havia algo errado e procuramos – meu marido e eu
– o otorrinolaringologista”, lembra.
Os pais realizaram os exames necessários e descobriram que Marina possuía perda auditiva bilateral
profunda. “Tanto a fonoaudióloga
quanto o otorrinolaringologista indicaram a cirurgia de implante coclear,
pois a causa da deficiência auditiva

foto: arquivo pessoal

Marina
marinheira
com seus
dois irmãos
grumetes. Já
lê e escreve
seu nome

de Marina provém de uma alteração
da proteína conexina 26 que impede
o som de ser transmitido da cóclea
ao cérebro”, diz a mãe.
Depois da indicação, os pais pesquisaram na internet os resultados
das cirurgias e descobriram vários
casos e depoimentos de pessoas e
crianças que já tinham feito o implante coclear. “Não tivemos dúvida
que seria a única chance da Marina
ouvir. Encontramos o Prof. dr. Rubens de Brito Neto e a cirurgia foi
realizada aos 10 meses de idade e bilateralmente”, continua Luciana.
A ativação aconteceu um mês após
a cirurgia e houve resposta imediata
ao som. Desde então Marina faz sessões de terapia com a fonoaudióloga
duas vezes por semana. “Não poderia
ter acontecido uma evolução melhor.
Nossa filha, hoje, leva uma vida normal. Está na escola há dois anos, lê e
escreve seu próprio nome e fala tudo.
Eu recomendo a cirurgia para outros
pais e que façam o mais cedo possível
e bilateralmente”, finaliza a mãe. n

CI 422 possibilita a
preservação auditiva residual
Lançado pela Cochlear e importado pela Politec Saúde está disponível
o implante coclear modelo CI422,
com desenvolvimento tecnológico
feito para preservar o resíduo auditivo. “Com o desenvolvimento tecnológico e aprimoramento das equipes, a indicação do implante coclear
sofreu alterações e, hoje há crianças
e jovens com audição residual sendo
submetidas à cirurgia de implante
coclear, para melhora da audição e
desenvolvimento da linguagem”, diz
Alexandre Lopes, gerente de vendas
da empresa.
Para acompanhar essa evolução, a
Cochlear Co, desenvolveu o componente interno reto mais fino do mercado. “O CI422 foi projetado para
possibilitar uma inserção atraumática, que preserva as estruturas delicadas na cóclea e favorecem a preservação da audição residual, continua ele.
O feixe é composto de 22 eletrodos ativos intracocleares que aju-

70% de
todos os IC
do Mundo
são da
Cochlear
co

ImageNS cedidas pela Cochlear Co

Marina Pegolo

dam a propiciar a audição. “Há varias
características espectrais nas células
ganglionares, na porção basal, de
até 450 graus para dentro da cóclea.
Com o CI422, há um portfolio de
eletrodos para o otorrino escolher
conforme sua preferência, anatomia
coclear e necessidades individuais,
melhorando o desempenho auditivo de seus usuários”, finaliza Lopes.
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Politec Saúde Soluções Auditivas
Informações: www.politecsaude.com.br

Politec Saúde / Cochlear
Sempre perto da história do Grupo de Implante Coclear do HCFMUSP

1999

Nucleus® 22
1 o implante

2001

Nucleus® 24
100 o implante

2006

Nucleus®
24 ABI
Implante
de tronco
cerebral

2009

Nucleus®
FreedomTM
Countour
Advance
500 o implante

2013

Nucleus®
HybridTM L24
1000o implante

História

O início do Grupo
O
Grupo de Implante Coclear da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi criado em
1989 com o intuito de introduzir essa
terapia na faculdade, composto por
médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais e engenheiros.
Observado por muitos com desconfiança, nessa época – programas
usando tecnologia de ponta eram vistos com muita reserva pelos órgãos
públicos e o seu alto custo, contestado em prejuízo de verbas que seriam
destinadas a projetos básicos de saúde – o implante coclear esbarrava em
um problema sério. Era a importação
de equipamentos com componentes
eletrônicos e de informática, restritos
e difíceis de chegarem ao Brasil.
Para tentar romper essas barreiras
– e pelas restrições de importações –
foi montado um grupo com otorrinos e a equipe de bioengenharia do
INCOR do HCFMUSP que ganhou

Desconfianças e pesquisas

Se de um lado, havia muitas dúvidas
por parte dos cirurgiões de todo o
mundo sobre os resultados do implante, além da possibilidade de lesão
da cóclea e de complicações cirúrgicas, de outro, o Prof. dr. Ricardo Ferreira Bento acompanhava o assunto
de perto e seus resultados em todos
os locais que as cirurgias ocorriam.
“Em 86, realizei com o Prof. Jack
Pulec, de Los Angeles, a primeira cirurgia de implante coclear do
HCFMUSP, no primeiro curso que
aconteceu na nossa universidade.
Com o sucesso dessa cirurgia, consegui convencer a chefia a estabelecer
um grupo de estudos na área, baseado nas experiências obtidas através
das verbas recebidas no Projeto BID.
Depois veio a verba da FAPESP para
a compra dos materiais de consumo
necessários para iniciar o desenvolvimento do projeto em si e foi firmado
um convênio com a Phisics, empresa
mantida pela Fundação Zerbini, do

1986

fotos: arquivo pessoal

8

entre 400 projetos, uma verba de
100 mil dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para
projetos de alta tecnologia.
“Fomos a Duren, na Alemanha
Ocidental, trabalhar com o grupo do
Prof. Banfai, depois no House Ear
Institute, em Los Angeles e, por último, participamos do grupo do Prof.
Parkins, em Salt Lake City, EUA.
Recebemos, também, equipes de
pesquisa da Universidade de Köln,
Alemanha, composta por médicos,
engenheiros, fonoaudiólogos e psicólogos para trabalhar em nossos laboratórios e trocarmos experiências.
E o resultado final foi a escolha do
sistema monocanal, eletrodo extra
ou intracoclear, processamento digital e acoplamento transcutâneo para
dar início ao Programa de Implante
Coclear no Brasil”, lembra Prof. dr.
Ricardo Ferreira Bento, o pioneiro
do HCFMUSP, hoje, diretor do Grupo de Implante Coclear HCFMUSP.

1989

Ricardo Bento, Jack Pulec
e Jack Vernon trabalhando
com a primeira paciente
implantada no HCFMUSP

1986

I Curso de Implantes realizado no
HCFMUSP com o Prof. Jack Pulec (segundo
da esquerda para direita) e o engenheiro
Jack Vernon (o primeiro à esquerda)

Instituto do Coração, para auxílio
material e pessoal no desenvolvimento da fase inicial do projeto. Muitos recursos ainda foram necessários
e vieram não só da Fundação Zerbini
como do CEDAO – Centro de Estudos e Desenvolvimento da Otorrinolaringologia”, diz o professor.
O programa trouxe uma proposta
de desenvolvimento e consolidação
da tecnologia no Brasil. E apresentou a possibilidade de integração de
equipes de médicos, engenheiros eletrônicos, fonoaudiólogos, psicólogos
e assistentes sociais em um objetivo
comum. “No contexto científico e
tecnológico, esse aprimoramento era
altamente desejável. Representava a
capacitação para suprir centros de
pesquisas, hospitais e médicos para
a reabilitação de doentes surdos totais. E desse trabalho conseguimos
desenvolver um aparelho nacional
com a obtenção de um protótipo e
produção de uma série piloto de 10
unidades”, continua.

Dr. Ricardo Bento em
trabalho na Universidade de
Köln, Alemanha, com o
engenheiro Werner Surt

1987

Prof. dr. Ricardo Bento com
o Prof. Greame Clark, criador
do implante multicanal,
em visita à Universidade
de Melbourne

1989

Equipe do Programa de
Implante FMUSP em visita
a Köln. Na foto, Peter
Weiskopff, Milton Oshiro,
Adolfo Lerner e Ricardo Bento
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História

A primeira equipe
O
desenvolvimento do aparelho
nacional possibilitou seu conhecimento técnico e a regulagem
de seu software, o que não era possível com a utilização dos equipamentos importados, pois o grupo que
os adquiria era obrigado a usar soluções prontas por quem fabricava,
muitas vezes insuficientes para o sucesso terapêutico como um todo. “A
capacitação tecnológica propiciou
o desenvolvimento de microcircuitos com tecnologia SMD – Surface
Mounted Devices – e no desenvolvimento de microcontroladores
de baixo consumo com tecnologia
CMOS, que podiam ser utilizados
em outros processos de bioengenharia”, diz o professor.
Dentro do laboratório de Bioengenharia, criou-se a Divisão de
Implantes e a primeira equipe era
formada pelo, então, dr. Ricardo
Ferreira Bento (coordenador e

10

responsável pelo projeto), Prof. dr.
Aroldo Miniti (co-coordenador do
projeto e professor associado da
ORL FMUSP), do médico e engenheiro, dr. Adolfo Leiner, Milton
Oshiro e Carlos Alberto Soares Nunes, engenheiro eletrônico, Helena
Tanaka Oyama, engenheira química
responsável pela confecção dos eletrodos, dos médicos dra. Vera Lúcia
Ribeiro Fuess, dra. Priscila Bogar,
dra. Tanit Ganz Sanchez, pelo pediatra dr. Evandro Baldacci, o neuropediatra José Luiz Guerpelli, as fonoaudiólogas Maria Isabel Machado
de Campos e Maria Valéria GoffiGómez, a psicóloga Heloísa Romeiro Nashala e a assistente social Maria
de Lourdes Satas Torres.
“Com essa primeira equipe e prévias cirurgias experimentais realizadas em cães no centro cirúrgico
experimental do INCOR para teste
de biocompatibilidade de mate-

riais e de transmissão, chegamos ao
nosso primeiro protótipo que chamamos de FMUSP 1 e o paciente
F.C.R.C.J., de 34 anos foi implantado
em 9 de março de 94, sem nenhuma
intercorrência. Como sua resposta
foi consistente, a equipe se animou.
Nosso primeiro paciente era técnico
em eletrônica e colaborou bastante
com os engenheiros relatando as
sensações que tinha. Depois dele, fizemos mais 10 cirurgias”, diz o professor Ricardo Bento.

Os implantes pelo SUS

Em 1996, o SUS começou a pagar os
implantes com muitas restrições.
“Passou a existir maior liberação
de importação no Brasil, as grandes
empresas internacionais começaram a atuar no país e, infelizmente,
os recursos que recebemos não fo-

1991

1994

Laboratório em
Los Angeles, onde
o Prof. Ricardo
Bento auxiliou a
desenvolver o
novo eletrodo

1990
Equipamento de estimulação
coclear de promontório para as
primeiras experiências com
pacientes implantados no HC

1990

Laboratório
de pesquisa
de implante

ram suficientes para dar sequência
ao projeto e competir com grandes
investimentos em pesquisa como
aconteceu na Austrália, pela Cochlear, na Áustria, pela Medel e nos
Estados Unidos pela Advanced
Bionics. O ponto positivo do nosso
aparelho foi a compreensão do funcionamento de um implante independente dos pacotes de hardware
e software travados das companhias
comerciais”, continua.
O projeto, a nível acadêmico, gerou vários trabalhos publicados em
revistas de impacto, duas patentes
– uma do aparelho e outra da tecnologia de transmissão por infravermelho, inédita –, além da pressão
acadêmica sobre o Ministério da
Saúde em relação à surdez, para que
eles entendessem o tratamento.

O primeiro paciente sendo
programado no laboratório
pelo engenheiro da equipe,
Carlos Alberto Nunes

1992

Sala de programação
do aparelho no
início do Grupo de
Implante Coclear

1994

O primeiro
paciente com
o aparelho
FMUSP 1
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História

De São Paulo para o Brasil
E

12

m 1997, o Prof. dr. Ricardo Ferreira Bento foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Otologia e começou um trabalho junto
ao Ministério da Saúde, criando a
Campanha de Combate e Prevenção à Surdez, que chamou a atenção
da imprensa ao problema e o levou a
ser convidado pelo SUS a compor o
Comitê de Discussão de Normatização dos Implantes Cocleares.
Em 1999, o então Ministro da Saúde, José Serra, por iniciativa do Prof.
dr. Ricardo Bento publicou o decreto de criação do Programa Nacional
de Saúde Auditiva, que universalizou o tratamento da surdez, não só
dos implantes como das próteses
auditivas. “Acabou também a restrição de credenciamento somente aos
hospitais que tratavam de malformações crânio facial. Foi a expansão
do implante coclear no Brasil, com

valores sendo pagos extra teto aos
hospitais, possibilitando um número muito maior de cirurgias mensais,
diferentemente do que ocorre hoje”,
diz o professor.
Os implantes cocleares, não eram
pagos pelos planos de saúde ou convênios até meados da última década.
“Foi outra luta que participamos.
Vários pacientes nossos obtiveram
ganhos na Justiça e, então, os planos
passaram a pagar toda a cirurgia.
Há cerca de dois anos, voltaram a
limitá-las e, com novas denúncias,
conseguimos modificar esse quadro. Hoje já pagam até cirurgias de
implantes cocleares bilaterais”, continua Bento.

Formação de novos centros

Com a liberação do SUS para as cirurgias de implantes cocleares, o
HCFMUSP pode cumprir com a

Otologistas
do Grupo
de Implante
Coclear

função real de uma universidade, a
de treinar outros grupos, formando
outros centros. “Fomos responsáveis por formar dezenas de serviços. Vários vieram estagiar conosco
e acompanhamos pessoalmente a
realização das primeiras cirurgias
para dar início a esses novos centros.
Cumprimos o papel de uma universidade pública que é a difusão de conhecimentos”, diz ele.
Entre os grupos que estagiaram
com o Grupo de Implante Coclear
do HCFMUSP estão o Serviço da
Universidade Federal do Paraná e da
IPO – Instituto Paranaense de ORL
–, chefiado pelo Prof. dr. Rogério
Hamerschmidit; o da Universidade

Federal do Rio de Janeiro, chefiado
pelo Prof. dr. Shiro Tomita; o da Universidade Federal de Pernambuco,
chefiado pelo Prof. dr. Silvio da Silva
Caldas Neto; o de Montes Claros,
MG, chefiado pelo dr. Odilio Ribeiro
Mendes; o da Universidade Federal
do Pará, chefiado pelo Prof. dr. José
Cláudio Cordeiro; o do Hospital
Flávio Santos em Teresina, chefiado
pelo dr. Flavio Santos; o serviço do
ISMO, em Pouso Alegre, MG, chefiado pela dra. Sueli de Lima; o serviço do Hospital Otorrino de Cuiabá,
MT, chefiado pelo dr. Alonso Alves
Cruz e o serviço Otorrino Center,
em Salvador, BA, chefiado pelo dr.
Edson Bastos Freitas.

2007
2007

Dr. Silvio Caldas realiza
a primeira cirurgia na
Universidade Federal de
Pernambuco sob orientação
do Prof. dr. Ricardo Bento

1999

Reunião dos
implantados

Prof. dr. Ricardo Bento
com Prof. dr. Rogério
Hamerschmidit da
Universidade Federal do
Paraná, no dia do primeiro
implante feito na UFPR

2007

Primeiro paciente
implantado
bilateralmente

2008

Histórica reunião no INES – Instituto
Nacional de Educação dos Surdos
– que ensina em LIBRAS, criando
um programa de orientação de
professoras sobre o implante coclear
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A cirurgia número 500
P

ioneiros em informática e telemedicina, o Grupo de Implante Coclear do HCFMUSP também
inovou em cirurgias diferenciadas.
“Chegamos à cirurgia número 100
no início dos anos 2000 e começamos a demonstrar a eficiência dos
casos ao Ministério da Saúde e a mídia passou a divulgar mais o procedimento do chamado ‘ouvido biônico’. Nesse ano, todas as redes de TV
divulgaram que o implante era pago
pelo SUS e vimos a procura pela cirurgia e tratamento aumentarem.
Fizemos o primeiro site de implante coclear – www.implantecoclear.
org.br – com informações e cadastramento para atendimento e agendamento informatizado. E fomos o
primeiro grupo a realizar o implante
híbrido”, relata o diretor do grupo.
Em 2006, foram os responsáveis
pelo primeiro implante de tronco
cerebral e modificaram a técnica
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cirúrgica, melhorando-a para os cirurgiões.
Em 2009, o Grupo de Implante
Coclear HCFMUSP chegou à cirurgia número 500. E comemorou com
todos os pacientes e autoridades em
uma grande festa na Secretaria Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. “Reunimos os implantados,
familiares, parceiros, secretários de
estado, como a secretária Profa. dra.
Linamara Battistella, deputados, entre outras autoridades e agradecemos,
publicamente, a mídia que nos auxiliou a chegar ao implante 500, através
dos jornalistas Cristina Angelini e Felipe Giuntini, que produziram matérias
sobre o assunto. Nosso grupo sempre
aceitou participar de entrevistas e reportagens, tanto na mídia impressa
quanto na eletrônica, realizadas no
decorrer dos anos com o intuito de
informar a população residente nos
locais mais distantes do país”, diz ele.

Teste da Orelhinha

Outra luta do HCFMUSP foi à implantação do Teste da Orelhinha
em todo o Brasil. “Participamos do
Ação Global e através de uma orelha gigante, explicamos como funciona a audição e os cuidados que
se deve ter com os ouvidos. Aproveitamos e esclarecemos em entrevistas e pessoalmente, no nosso estande, sobre a necessidade do Teste
da Orelhinha, que ajuda a detectar a
deficiência auditiva em bebês. Essa
pressão repercutiu nos órgãos governamentais de saúde e a obrigatoriedade do teste foi aprovada em lei
do governo Lula”, continua.
A cirurgia mil aconteceu no dia 16
de janeiro de 2013. “Fizemos o milésimo implante em uma paciente que
havia perdido a audição há anos e
comemoraremos esse trabalho no
dia 15 de maio, no Centro de Convenções Rebouças, no HCFMUSP.

Esse é um marco para todo nosso
grupo que hoje tem 22 teses de mestrado e doutorado sobre o tema, 398
trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais, 146
artigos publicados em revistas brasileiras e internacionais e tivemos a
presença de nosso grupo em painéis
e mesas redondas em todo o mundo”, diz ele.
O grupo está sempre em constante aperfeiçoamento e idealizou – e
realizou – o Curso Multicêntrico de
Implante Coclear, o mais importante curso de formação de equipes no
Brasil. “Cabe ressaltar que o conjunto de ações realizadas aqui, levaram
a difusão do implante coclear no
nosso país e no mundo, e devemos
tudo a equipe atual e a todos que
passaram por aqui ao longo dos
anos. Parabenizando a todos, vamos
em busca do implante 2000!”, finaliza Prof. dr. Ricardo Ferreira Bento.

2010

Curso
Multicêntrico de
Implantes de 2010

2009

Em 2009, Prof. dr. Ricardo
e a Profa. dra. Linamara
Battistella comemoram o
implante de número 500

2010

Grupo de Otologia

2012

Curso Multicêntrico de Implantes
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Foto
comemorativa
da fundação da
CBIC em 17 de
julho de 2008

CBIC, associados em quase todo o Brasil

Grupos associados a CBIC
Belém, PA
Coordenador:
Prof. dr. José Cláudio
Cordeiro

TERESINa, PI
Coordenador:
Dr. Flávio Santos

Uberaba e
Triângulo
Mineiro, MG
Coordenador:
Dr. Marcelo Hueb

PA

CE

CAMPINAS, SP
Coordenador:
Dr.Silvio Marone

BA

MT

Cuiabá, MT
Coordenadores:
Dr. Alonso Alves Filho
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Prof. dr. Robinson
Koji Tsuji

Fortaleza, CE
Coordenador:
Prof. dr.
Sebastião Diógenes
Pinheiro

Fortaleza, CE
Coordenador:
Dr. João Deodato
Diógenes
de Carvalho

João Pessoa, PB
Coordenador:
Dr. Marcos Franca

Recife, PE
Coordenador:
Prof. dr. Silvio Caldas
Neto

Salvador, BA
Coordenador:
Prof. dr. Hélio
Andrade Lessa

Salvador, BA
Coordenador:
Dr. Edson Bastos

Pouso Alegre
e Sul de
Minas, MG
Coordenadora:
Profa. dra. Sueli Ramos

São Paulo, SP
Coordenador geral:
Prof. dr. Ricardo
Ferreira Bento

Coordenadores: Prof.
dr. Robinson Koji Tsuji
Vitória, ES
Coordenador:
Prof. dr. Sérgio
Ramos
Prof. dr. Rubens
Brito de Vuono Neto

Rio de Janeiro, RJ
Coordenador:
Prof. dr. Shiro Tomita

São Paulo, ABC
Coordenadora:
Profa. dra. Priscila
Bogar Rapoport

Curitiba, PR
Coordenador: Dr.
Rogério Hamerschmidt

Florianópolis, SC
Coordenador:
Dr. Cláudio Ikino

PB
PE

PI

Fundada em janeiro de 2008,
a CBIC – Central Brasileira de
Implante Coclear e Próteses Implantáveis – reúne importante
grupo de médicos otorrinolaringologistas brasileiros, especialistas
no diagnóstico e tratamento da
surdez e outras doenças do ouvido que, unidos, prestam a melhor
assistência em todos os níveis aos
deficientes auditivos brasileiros.
Idealizado pelo Prof. dr. Ricardo
Ferreira Bento e dirigido pelo Prof.
dr. Robinson Koji Tsuji, a CBIC é
formada por grupos independentes de cirurgia de implante coclear
em vários estados do Brasil. Cada
um deles é dirigido por médicos e
fonoaudiólogos renomados de seu
estado, o que permite que pacientes de várias partes do país tenham
acesso a um atendimento com qualidade técnica uniforme em qualquer lugar que estiverem.
“Nosso objetivo é treinar mé-

MG
SP

ES
RJ

PR
SC

A CBIC
tem Grupos
de Implante Coclear
em vários lugares
do Brasil

dicos e centros especializados
em implante coclear em diversas
regiões do país para que pacientes tenham acesso à tecnologia
de última geração. Há também
workshops, congressos e reuniões
para troca de informação entre os
profissionais que trabalham nos
grupos”, define dr. Koji.
Todos os grupos se reúnem
sempre e há constante troca de experiências entre eles tanto no Brasil quanto no exterior. Ao lado, os
locais onde existem grupos e seus
coordenadores.
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Grupo de Implante Coclear

Atendimento
com carinho
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À esquerda, acima, salas de atendimento
em Pinheiros e, abaixo, no HC

Quem é quem no Grupo

fotos: fabiana francé

Localizado à Rua Capote Valente, o
atendimento do Grupo de Implante
Coclear do HCFMUSP é composto
pela recepção, sala de espera de pacientes, espaço de recreação infantil,
sanitários com fraldário, consultório
médico, dois consultórios para terapia fonoaudiológica e um consultório para psicóloga. “Criamos um
ambiente bem tranquilo para todos
os pacientes serem atendidos confortavelmente e, para as crianças, em
especial, separamos uma parte da
sala para se divertirem e se integrarem com todas que estiverem aguardando a consulta”, explica Prof. dr.
Robinson Koji Tsuji, coordenador do
Grupo de Implante Coclear.
Com agendamento de consulta
iniciado através do site, o Grupo de
Implante Coclear atende em Pinheiros através dos planos de saúde e no
Hospital das Clínicas, por encaminhamento de Unidades Básicas de
Saúde – SUS. “São locais diferentes,
porém, o atendimento é o mesmo.
As equipes se revezam nas salas do
HC e nas da Capote Valente focadas
em melhor atender o paciente”, explica o médico.
Todos os casos são estudados em
equipe que se reúne periodicamente
para avaliar inclusive os que estão che-

gando e o que será melhor indicado
para cada um dos pacientes. “É um trabalho conjunto onde todos interagem.
Os cirurgiões ouvem as avaliações das
fonoaudiólogas, psicólogas e assistente social para que a abordagem do paciente seja completa. Há casos que são
encaminhados para protetização ou
que precisam de estudos mais aprofundados e, então, nos reunimos com
médicos de outras especialidades para
que o paciente seja atendido da melhor maneira”, afirma Prof. dr. Ricardo
Ferreira Bento, diretor do grupo.

Salas de terapia

O Grupo de Implante Coclear do
HCFMUSP preocupa-se em oferecer
cuidados especiais para com as crianças. “As salas das fonoaudiólogas são
equipadas com brinquedos, papéis coloridos, tecidos diferenciados, todos

com fins terapêuticos. Afinal, é através
dos brinquedos que cada paciente vai
descobrir o universo do som e as palavras que os discriminarão, formando
sua memória auditiva. E, na dos médicos, orelhas demonstram como é o
pavilhão auditivo de cada pessoa e pais
e cuidadores descobrirão os cuidados
de cada implantado”, explica Profa.
dra. Valéria Goffi-Gómez, coordenadora do grupo de fonoaudiólogas.
Cada local de atendimento da
equipe tem cerca de 300 metros quadrados e funciona de segunda à sextafeira, das 7 às 18 horas. “Para auxiliar
quem tem dúvidas sobre o implante
coclear e como se cadastrar para atendimento, basta acessar www.implante
coclear.org.br e preencher o questionário que está disponível. Essa é uma
das maneiras de selecionarmos os casos dos pacientes”, finaliza dr. Koji. n

MÉDICOs:
Prof. dr. Ricardo Ferreira Bento,
diretor do Grupo de Implante Coclear HCFMUSP
Prof. dr. Robinson Koji Tsuji,
coordenador do Grupo de Implante Coclear
Prof. dr. Rubens Vuono de Brito Neto
Profa. dra. Mariana Hausen Pinna
Dra. Andrea Felice dos Santos
Dra. Anna Carolina de Oliveira Fonseca
Dra. Maria Joaquina Marques Dias, neuropediatra
Dra. Eloisa Gebrin, radiologista
Dra. Jeanne Oiticica de Ramalho, geneticista
Dra. Karina Leizirovitz, geneticista
Fonoaudiólogas:
Profa. Dra. Maria Valéria Goffi-Gómez
Ana Tereza Matos Magalhães
Ana Cristina Hoshino
Paola Angelica Samuel
Bruna Lins Porto
Psicólogas:
Heloísa Nashala
Rosa Maria Rodrigues dos Santos
Erica Fernanda Lavezzo Dias
Assistente social:
Leonor Palmeira
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lavínia SOARES dos santos

A alegria
dos pais

A volta à audição
aos 38 anos de idade

Paloany Soares fez o Teste da Orelhinha quando Lavínia tinha apenas
dois dias de vida. E o resultado foi
ausente. Menos de um mês depois,
novo teste e o resultado se repetiu.
Mais 40 dias, outro exame e não
houve alteração. “Lavínia foi encaminhada para o Centro de Saúde
Auditiva Secresa, em Santos e foi feito o Bera. Disseram que ela tinha um
pouco de audição, mas eu fui atrás
de um médico particular. A repetição do Bera demonstrou que minha
filha não ouvia e a fonoaudióloga encaminhou nosso bebê ao dr. Koji, em
São Paulo”, lembra a mãe.
Segundo ela, não havia causa familiar para a deficiência auditiva da filha
e, conversando com o médico, descobriu a cirurgia de implante coclear.
“dr. Koji falou-me dos riscos normais
de toda as cirurgias, conversei com o
meu marido e decidimos fazer”, diz.

Deficiente auditiva bilateral aos
34 anos de idade, Antônia Carvalho
descobriu o implante coclear pela
internet. “Li sobre a cirurgia e pensei – Será o meu milagre? Fui atrás
da equipe do HC e em uma semana
cheguei ao hospital com a cara e coragem. Afinal, aos 15 anos eu perdi
a audição do ouvido esquerdo por
causa de uma catapora e aos 34, tive
um neurinoma do acústico, cuja cirurgia lesou o nervo e vivi em silêncio total durante quatro anos. Precisava arriscar”, diz a entrevistada.
Implantada há 12 anos, Antônia
lembra-se da cirurgia. “Foi muito
tranquila. Andava pelos corredores
com aquele capacete enorme de
faixa e pensava quando me olhavam

Lavínia faz
pose a
pedidos da
mãe. Agora,
ouve e
entende tudo

A cirurgia foi um sucesso e Lavínia,
assim que saiu do centro cirúrgico
queria correr e brincar. “Foi difícil
acostumá-la a deixar a antena do implante na cabeça. No início, ela tirava sem parar. Depois de sete meses,
colhemos o resultado da nossa insistência. Ela estava brincando, virou e
falou papai. Foi lindo!”, diz a mãe.

Para ela, as mudanças na garota
são diárias. “Ela está ótima, fala muito bem e entende tudo. Aprendeu
a se comunicar. Quando era bebê,
sinalizava o que queria. Frequenta a
escolinha – falta uma vez por semana para ir à fonoaudióloga em Santos porque em Peruíbe, onde moramos, não tem – e se relaciona bem
com os amiguinhos”, relata Paloany.
Os pais sabem que Lavínia só tem
tido todo esse progresso graças ao
implante. “Agradeço a Deus, diariamente, a evolução da minha filha,
depois ao dr. Koji e à fonoaudióloga
Fabiana Costa que nos fez chegar até
ele. Recomendo a cirurgia sempre.
Graças a ela, nossa princesa ouve e
fala tudo!”, finaliza. n

foto: arquivo pessoal

Mudanças diárias

foto: arquivo pessoal
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Antônia Carvalho

com pena – Estou linda, é por uma
boa causa!”, relata.
Nessa época, seu primeiro filho já
tinha nascido. Quando engravidou
da segunda, resolveu ouvir o parto.
“Fiz questão de estar com meu aparelho ligado. Foi demais!”, diz Antônia.

Susto no cinema

O primeiro filme que assistiu no cinema, depois da ativação, foi O Planeta dos Macacos. “Nossa, levei um
susto em uma das primeiras cenas.
O mocinho cai com sua nave em um
lago e está se levantando quando
passam vários cavalos sobre a cabeça dele. Foi incrível! Não sabia se ria
ou chorava por ter essa experiência
de forma tão completa”, comenta.
Segundo Antônia, a audição aumentou sua autoconfiança. “Se eu me sentia insegura para dirigir,
por exemplo, isso acabou.
Trabalho, cuido dos meus
filhos, levo uma vida normal. O implante coclear
me ajuda a enfrentar a batalha diária e, em festas infantis, quando o barulho é
demais, posso desligá-lo!
Eu recomendo a todos
que me perguntam. Ouvir
é essencial!”, finaliza. n
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Antônia, com
seus dois
filhos. No
parto da filha,
emocionou-se
com o choro
do bebê
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Crônica - Dorotéia Fragata

PIetra Valentina Boldorini Sobral

foto: arquivo pessoal

rapia com fonoaudiólóga e mais exames. O ganho com aparelho auditivo
não era o suficiente para o desenvolvimento de fala. “Percebíamos que
ela escutava sons altos, mas com o
implante ouviria melhor e a opção
pela cirurgia veio de forma tranquila
e objetiva”, diz a mãe.
A causa da deficiência auditiva
ainda não foi descoberta. “Acreditamos que seja genético. Não fizemos o
mapeamento para nos certificarmos.
Nossa filha tem um olho castanho e
um azul bem claro e há uma síndrome
que afeta a audição compatível com
essa característica”, explica Narjara.

Cirurgia & cuidados
Pietra, em
pouco tempo
de cirurgia,
já se
comunica
com pais e
familiares
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Nascida em 24 de outubro de
2011, Pietra, teve sua deficiência
auditiva detectada pelo Teste da
Orelhinha. Um mês depois a confirmação veio através do BERA.
“Foi a fonoaudióloga Mônica Chapchap que nos explicou sobre a novidade chamada implante coclear. E
enquanto nos indicava um otorrinolaringologista, entrou na sala de
exame o primeiro que ela anotava no
receituário, Prof. dr. Rubens Vuono
de Brito Neto, que nos atendeu em
seguida”, diz a mãe Narjara Boldorini.
Pietra passou por todo o processo
pré-implante. Usou aparelho auditivo convencional, fez sessões de te-

A cirurgia foi um sucesso, mesmo
com o coração apertado da mãe.
“Ela era pequenina e parecia vulnerável e frágil. Mas sabíamos que era a
decisão certa e que a equipe que estava cuidado dela era a melhor”, relata.
A opção pelo implante coclear bilateral foi um consenso entre equipe
médica e pais. E a evolução de Pietra
aconteceu rapidamente. “Em pouco
tempo, houve um grande aumento do
repertório de fala. Ela já fala as primeiras palavras – au-au, piupiu, mamã,
papá – e presta atenção às situações
a sua volta, além de dançar muito! Eu
recomendo o implante, sempre com
avaliação individual e orientação dos
especialistas”, finaliza a mãe. n

Um Grupo que emociona
Em 2001, recebi um telefonema
da Fundação Otorrinolaringologia
para divulgar a centésima cirurgia de
implante coclear pelo SUS realizada
pelo Grupo de Implante Coclear. Foi
assim o início de tudo.
Dessa época para cá, assisti, em
grande parte das vezes emocionada, as conquistas de cada família, as
palavras e frases de seus filhos conseguidas através de muito trabalho
e parceria junto à equipe e o eterno
reciclar desses profissionais, recebendo médicos e fonoaudiólogos de
todo o mundo e viajando para os mais
diferentes lugares a fim de conhecer
tudo que auxilie seus pacientes.
Com eles, conheci e acompanhei a evolução de Emily Fernandes, Sydney Marciano, o primeiro
implantado de tronco cerebral do
HCFMUSP, Julia Verbinsky, Ana
Maria Assumpção, Bruno e Felipe
Schaffer, os gêmeos de Cuiabá, Lak
Lobato, entre centenas. E na comemoração do implante número 500,
lembro como as crianças queriam
conversar com os médicos, fonoaudiólogas e psicólogas da equipe,
numa clara demonstração de carinho
com quem participa de sua rotina.

Pelo Brasil afora

Também tive o prazer de acompanhálos em várias capitais brasileiras – Rio
de Janeiro, Curitiba, Belém, Aracaju –

e testemunhei o mesmo envolvimento de cada um com os participantes
das equipes locais treinados por eles,
aqui no HCFMUSP, além de ouvir de
palestrantes do mundo inteiro, elogios a esse grupo que é considerado
um dos melhores do mundo.
No jantar em comemoração ao milésimo implante, me emocionei bastante,
quando um amigo de pai de implantado fez questão de enviar ao Grupo,
um bolo de aniversário, simples, para
parabenizar pelo trabalho realizado.
Isso porque seu filho tem um amigo
implantado na sua sala de aula, inseparável, que conversam o tempo inteiro e
tem a mesma evolução escolar.
Parabéns, Grupo de Implante Coclear HCFMUSP! É um prazer imenso trabalhar com vocês! n
Dorotéia Fragata é jornalista e responsável pela Fragata Comunicação que
edita Ouvir bem
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O bolo e a
marca da
conquista
do Grupo
de Implante
Coclear
HCFMUSP, a
cirurgia 1000!

foto: arquivo pessoal

Atenta a todos os sons

