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Editorial

É com prazer que voltamos ao tema adolescentes na nossa oitava edição da
Ouvir bem. No dia 22 de maio, fiz a cirurgia de implante coclear da Natali e, em
primeiro de julho, nossa fonoaudióloga Valéria Goffi ativou seu aparelho, ao
vivo, no programa Hoje em Dia, da Rede Record. A emoção chegou a todos que
estavam no estúdio. Na terceira vez que sua mãe a chamou, Natali virou-se
e chorou feliz, por ter ouvido a voz de Sofia, depois de mais de uma década sem
ouvir nada. Sim, esse é o nosso trabalho – auxiliar o deficiente auditivo a ouvir
e tornar-se independente para realizar todas as atividades do dia a dia.

Vamos responder as suas dúvidas.
Envie um e-mail para ouvirbem@forl.org.br
Nesta edição, vamos falar dos cuidados para indicar o implante coclear na
adolescência, os modelos fashion existentes no mercado – inclusive os de
tecnologia de ponta – e uma matéria sobre como ser implantado e viajar pelo
mundo inteiro, apesar dos inúmeros ruídos existentes em cada aeroporto das
grandes cidades de todos os países.

3

Além da história de sucesso da Natali, você descobrirá os avanços dos aparelhos
de implante coclear que, agora, podem entrar na piscina e até no mar. E o número
imenso de atividades que os jovens realizam ao mesmo tempo em que estudam.
Para finalizar, apresentamos o Grupo de Implante
Coclear de Cuiabá e abordamos os distúrbios de
mastigação e otites. E também as orelhas em abano.
A adolescência é o tempo certo para a cirurgia?

Prof. dr. Ricardo Ferreira Bento
é professor titular da disciplina de
otorrinolaringologia do HCFMUSP e
diretor do Grupo de Implante Coclear

foto: dorotéia fragata

Esperamos que você, leitor, goste do conteúdo. E
participe das próximas edições sugerindo matérias.
Boa leitura a todos!
Prof. dr. Ricardo Ferreira Bento
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Cartas

“Quando estou fazendo
exercício e a temperatura ambiente está fria,
acabo sentindo dor no
ouvido. Isso é normal?”

Ricardo Santos, Itu, SP

• Você deve consultar
um otorrinolaringologista, pois a dor pode ter várias origens.
“Entrei no avião com resfriado e quando decolou,
senti uma pressão enorme no ouvido. Acabei
ficando sem ouvir nada
por dois dias. Foi horrível. O que aconteceu?”

Isa Ferraz, São Paulo, SP
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• Quando a pessoa está
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resfriada, a tuba auditiva
(canal que comunica o
ouvido com o nariz) fica
mais fechada e a pressão
que muda na alteração de
altitude do avião, faz com
que aconteça uma pressão
negativa dentro do ouvido
“esticando” sua membrana
timpânica causando dor e
desconforto como se o ouvido estivesse tampado.

no seu quarto. Quando
conversamos com mamãe, temos que olhar
para ela para que entenda. O que eu posso fazer
para ajudá-la?”

“Minha mãe tem zumbido no ouvido e o otorrinolaringologista constatou perda auditiva. Pediu
que eu comprasse uma
fonte de água e colocasse

• Consulte um médico
otorrinolaringologista,
pois zumbido pode ter
várias origens.

“

Lucimara Agostinho,
São Paulo, SP

“Sou mãe de Beatriz, implantada
há alguns meses. Como faço para
assinar a revista Ouvir bem? Minha
filha adorou a Turma do Bentinho!
Parabéns pelo trabalho!”
Cidinha Garcia, São Paulo, SP

de esportes. Gostaria de entrevistar alguns implantados e profissionais da área de Porto Alegre e região. Vocês poderiam me ajudar?”
Guilherme Cardoso,
Porto Alegre, RS

“Vi no site da Fundação Otorrinolaringologia um curso de implante
coclear para profissionais de educação. Sou professor e usuário de
implante. Gostaria que tivesse um
curso desses aqui.”
Mario Rocha, Vitória, ES

• Procure o dr. Celso Daligna, otor-

“O tema do meu TCC é desenvolver um produto para auxiliar usuários de implante coclear na prática

“

rinolaringologista responsável pela
otorrinolaringologia do HC dessa
capital e do Programa de Implantes
de lá. Ele poderá lhe ajudar.
• Agradecemos os elogios e as revistas serão enviadas gratuitamente a todos. Em relação ao curso de
professores, a sugestão foi passada
para o Grupo de Implante Coclear
HCFMUSP.

Evento

hcfmusp comemora milésimo

implante com autoridades

resultados desse trabalho são visíveis
graças a essa equipe. Que isso seja um
exemplo!”, disse o governador.

Implantado faz homenagem

Cada um dos componentes da mesa
recebeu um troféu relativo aos mil
implantes assim como jornalistas que
divulgaram o trabalho do grupo no
decorrer desses anos. E se emocionaram com o garoto Bruno Montagnana que agradeceu a audição conseguida através do implante coclear.
No final da cerimônia todos participaram de um coquetel de confraternização. n

Governador
Dr. Geraldo
Alckmin e
autoridades
participaram
da cerimônia
comemorativa
do milésimo
implante
coclear

fotoS: dorotéia fragata

15 de maio foi uma data especial
para o Grupo de Implante Coclear do
HCFMUSP. Juntamente com a maioria dos familiares dos mil implantados, além dos pacientes, foi realizada
uma cerimônia solene das mil cirurgias realizadas pela equipe. “Não há
como não se emocionar ao relembrar
o trabalho desenvolvido desde 1989,
quando o grupo iniciou. Desde o início do projeto com verba conseguida
pela FAPESP para formação da equipe, desenvolvimento do primeiro implante com tecnologia nacional até a
luta para que o procedimento fosse
pago pelo SUS, foi uma longa trajetória”, disse Prof. dr. Ricardo Ferreira
Bento, o fundador do grupo.
Na solenidade, estiveram presentes prestigiando o evento, o diretor da
Faculdade de Medicina, Prof. dr. José
Otávio Costa, dra. Mariana Pinotti,
a Profa. dra. Linamara Rizzo Battistella, Secretária Estadual dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, Dr. Giovani Guido Cerri, Secretário Estadual
da Saúde e o governador dr. Geraldo
Alckmin, que elogiou o trabalho da
equipe. “É um grupo que honra a
medicina com o seu trabalho. Nossa
admiração é tão sincera, que nesta
gestão construiremos o CERTOO –
Centro de Reabilitação e Tratamento
em Oftalmologia e Otorrinolaringologia – aqui no Hospital das Clínicas,
um hospital que será voltado única e
exclusivamente a olhos e ouvidos. Os
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Parceria

Grupo de Implante Coclear
de Cuiabá, a CBIC representada
no Mato Grosso

FOTOS: DIVULGAçÃO
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Grupo de
Implante
Coclear de
Cuiabá e a
parceria do
Grupo de
Implante
Coclear
HCFMUSP

Depois de acontecer à parceria
entre o Hospital Otorrino de Cuiabá com a Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, a equipe
de otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos da capital do estado de Mato
Grosso tornou-se o único serviço referenciado pela CBIC – Central Brasileira de Implante Coclear no estado.
“Começou aí um trabalho de inclusão
social de crianças, adolescentes e adultos deficientes auditivos, um marco
na história do hospital”, diz dr. Alonso
Alves Filho, o diretor do grupo.

Até a criação efetiva do Grupo de
Implante Coclear passaram-se alguns anos. “Nossa equipe foi se formando naturalmente com pessoas
interessadas em trazer esse procedimento de alta complexidade – com
casos de sucesso ao redor do mundo
– para o estado do Mato Grosso. Isso
aconteceu durante anos e, somente
em junho de 2012, conseguimos realizar a primeira cirurgia”, continua o
médico, diretor do grupo.
A primeira implantada foi a menor Laura, pós-lingual, cuja cirurgia

aconteceu dia 14 de junho. A sua ativação foi um sucesso e a resposta ao
tratamento também tem sido muito boa. “Tivemos vários órgãos de
imprensa tanto na cirurgia quanto
na ativação e, todos, na nossa região
souberam que a cirurgia de implante coclear chegou à Cuiabá”, diz o
médico.

Processo via SUS

Depois dessa cirurgia, mais sete
pacientes foram implantados, sendo
três adultos e quatro crianças. “Todas as nossas cirurgias aconteceram
através de planos de saúde. E uma
delas, a do sr. Ronaldo Bezerra, foi
bilateral. Agora, estamos entrando
com o processo junto ao Ministério
da Saúde para conseguirmos fazer
as cirurgias pelo SUS”, continua o
diretor.
O Grupo de Implante Coclear
é formado pelo Prof. dr. Robinson
Koji Tsuji, dr. Alonso Alves Filho, dr.
Nicolai Maximo Leventi, as fonoaudiólogas Eliete Martins Hirsch,
Bruna Antunes Dias, Flavia Leme
Rodrigues, a psicóloga Cristiana
Dias Bezerra, a neuropediatra dra.
Heloise Helena de Figueiredo Siqueira, o neurologista dr. Atila
Monteiro Borges, o pediatra dr.
Salim Joandat Salim e todas as ci-

rurgias acontecem no Hospital
Otorrino, que fica no bairro de
Araés, em Cuiabá.
“Com exceção a última paciente,
que fez a cirurgia no dia 5 de julho,
todos estão com os aparelhos ativados e em plena evolução. Um deles,
o Ronaldo, que tinha sido vítima de
acidente de trânsito com traumatismo craniano e perda de audição,
já alcança o que consideramos um
sucesso ímpar porque responde a
todos os estímulos auditivos e se comunica muito bem”, diz o médico.
O trabalho do Grupo de Implante
Coclear de Cuiabá promete crescer
muito. “Sempre contamos com o
apoio dos profissionais experientes do Grupo de Implante Coclear
HCFMUSP e isso significa uma
grande parceria. Temos mais dois
pacientes que estão aprovados para
implante aguardando cirurgia. Conforme a divulgação sobre o assunto
aumenta, mais pessoas serão atendidas. É um trabalho que cresce a cada
dia e beneficia um número enorme
de deficientes auditivos da nossa região”, finaliza o médico. n

Primeira
cirurgia
realizada
pelo Prof.
dr. Robinson
Koji Tsuji,
que deu
entrevistas à
mídia local
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Aparelhos fashion

Tecnologia & moda em
aparelhos convencionais
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O aparelho auditivo convencional
muda a cada ano que passa. Uma exigência dos novos tempos e dos novos usuários. “Os adolescentes e jovens pedem às empresas aparelhos
auditivos arrojados, coloridos, que
combinem com seus acessórios de
moda, mas que acompanhem toda
a tecnologia disponível hoje em dia
para que possam se conectar com
seus amigos e familiares”, diz Isabela
Jardim, fonoaudióloga responsável
pelo Centro de Audiologia da Fundação Otorrinolaringologia.
Segundo ela, essa necessidade
acontece porque a adolescência é
um período de grandes transformações emocionais e físicas e em que
as descobertas e valores aprendidos
se reforçam e somam criando identidade em cada um. “É o período de
curtir os amigos, ter o apoio da família, criar grupos e participar. Tam-

bém é o período em que mais se ama
o mundo tecnológico e o da moda!
Seguindo essa tendência de mercado, as empresas de próteses auditivas têm oferecido novos designs e em
diferentes cores, apostando no mercado teen para deixá-los conectados
ao mundo sonoro e mais à vontade.
E a resposta tem sido muito positiva!”, diz a fonoaudióloga.

Novas tecnologias

Todos os aparelhos que estão ilustrando essa página têm tecnologia
diferenciada. Possuem computadores miniaturizados inseridos em
cada um deles, somando tecnologia
de ponta com o aprimoramento do
ouvido humano.
“Entre eles, há o sistema de conectividade sem fio, conhecido
como wireless com tecnologia via
bluetooth. Esta tecnologia permite

Coloridos ou acompanhando as cores dos cabelos, todos
possuem tecnologia de ponta

que a prótese auditiva tenha um
programa específico para o usuário transformá-la em um fone
de ouvido para falar ao telefone,
assistir a televisão com maior
conforto e compreensão do som.
E, para completar, a prótese pode
se tornar um fone de ouvido para
Ipad, Ipod, tablets, telefones com
sistemas android e muito mais”,
continua Isabela Jardim.
Essa tecnologia toda, entretanto, pode ser uma despesa grande
que será abandonada em casa se
o principal cuidado em relação à
compra da prótese auditiva não
for tomado. “Não se deve nunca adquirir uma prótese sem ter
consultado um otorrinolaringologista antes. Ele, juntamente
com a fonoaudióloga especialista
em audição verificará a disponibilidade e fará testes específicos
para cada pessoa, a fim de fazer
o molde compatível e verificar a
compatibilidade com o paciente.
Aparelhos auditivos não são como
óculos. O aparelho convencional
tem que ser moldado conforme a
anatomia da orelha da pessoa que
o utilizará. Senão, há grande possibilidade de parar no fundo de uma
gaveta e não auxiliar na interação
do adolescente com o mundo”, finaliza a fonoaudióloga. n
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Conectividade com
Ipads, Ipod e tablets.
Tudo para facilitar
a comunicação!

Capa

Viajar, Lak?
Sempre,
sempre
e sempre...
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Lak Lobato perdeu a audição aos
10 anos de idade. E, apesar dos cuidados da mãe que insistia para que
ela não viajasse sozinha, a deficiência não foi empecilho. “Meu espírito
rebelde não permitiu que a minha
deficiência me limitasse! Viajei de
avião, ônibus, para onde desse vontade. Só comunicava que tinha deficiência auditiva para que me avisassem em caso de necessidade, ou de
um acidente”, diz ela.
As viagens para o exterior só aconteceram já adulta. “Eu não falava
nenhum outro idioma. Lia, durante
todo o voo, livrinhos de idioma que
ensinavam a pronúncia por escrito.
Era para sobreviver com o básico.
Sempre mantive um bloquinho e
uma caneta em mãos. Se não entendessem o que eu dizia, escrevia. Simples, assim!”, continua.

França, Espanha e Portugal

A primeira viagem internacional foi
para a França. Não falava nada mais
que bom dia, obrigada e por favor em
francês. “A necessidade me permitiu
aprender a fazer pedidos básicos e
compreender a resposta. Já na pri-

Lak Lobato,
agora
implantada
bilateral,
prepara-se
para mais
uma viagem

meira noite em Paris, consegui pedir
água na recepção. Três dias depois,
me aventurava sozinha pelas ruas.
Nos três países, descobri como era
difícil entender o idioma só com leitura labial. Aprendi a me orientar por
pistas visuais e decifrei a maioria das
placas. Quando voltei ao Brasil, fui
aprender francês”, lembra ela.
Segundo Lak, a maioria dos professores acha que, sem audição, é
impossível aprender outro idioma.
“Encontrei alguém disposta a aceitar
o desafio. Três anos depois, voltei à
França com o francês estudado na
bagagem. Desci do aeroporto confiante e fiz amizades com franceses,
saí para tomar sorvete, conversei sobre tudo! E continuava amparada por
papel e caneta. Voltei à França mais

foto: Marcelo Spatafora

uma vez, antes do implante. Dessa
vez, acompanhada pelo meu marido
que não falava nada em francês. Tive
de me comunicar por dois”, diz.
O único problema que Lak encontrou foi o detector do aeroporto de
Barajas, que disparou com as pilhas
dos aparelhos convencionais e foi
revistada. “O oficial viu as próteses
penduradas na orelha e sorriu. Disse
que era comum acontecer. Eu podia
ficar tranquila”, lembra.

Implantada na alfândega

Lak fez outra viagem para Madrid
para participar de um intercâmbio e
teve facilidade em estudar. “A impressão que eu tenho é que, na Europa,
um surdo estudar outros idiomas é
comum. No Brasil, é que impera essa

mentalidade de que deficientes auditivos não estudam idiomas”, relata.
Como implantada, descobriu que
as regras mudam um pouco. “Em
Guarulhos, quando avisei que não
podia passar pelo detector de metais, houve uma discussão entre os
oficiais porque ninguém sabia o que
era implante coclear e, muito menos,
como proceder com um implantado.
Nas vezes seguintes, já tinha o adesivo, mas a revista costuma ser constrangedora. Levam você para uma
salinha fechada com duas oficiais e
elas te revistam enquanto, muitas vezes, sua bolsa e até o passaporte ficam
numa bandeja fora, onde os passageiros trafegam. Isso não acontece no
Chile, Argentina e Europa”, reclama.
Lak dá algumas dicas para quem vai
viajar. “Viajar é um prazer enorme.
Então, mantenham em mãos o papel e a caneta. E avisem sempre, sou
surdo. Falo essa frase, ao menos, em
cinco idiomas. Em viagens noturnas
de trem, avião ou ônibus, durmam
com o implante ligado. Estar alerta
é sempre bom. E quando forem à
praia, se não tiverem os aparelhos
que podem entrar no mar, guardem
em saquinhos plásticos. É a certeza
de que ficarão secos. E lembrem-se,
nunca usem o implante com o cabelo
molhado de água salgada. Danifica o
aparelho. Cada viagem é um aprendizado diferente!”, finaliza. n
Lak tem o blog “Desculpe, não ouvi!”
http://desculpenaoouvi.laklobato.com
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Implante Coclear

Peculiariedades do implante
coclear na adolescência
12

A audição foi sendo perdida aos
poucos, no decorrer da infância. E, de
repente, a surdez severa e profunda se
instalou. Ou, quando bebê, os pais não
optaram pela realização do implante
coclear e, agora, na adolescência, o filho quer ouvir e se candidatar à cirurgia para começar ou voltar a ouvir.
“Na adolescência, nem todos os
pacientes com surdez congênita se
beneficiarão do implante coclear, por
isso sempre recomendamos que o paciente – ou seus pais e responsáveis –
acessem www.implantecoclear.org.
br e preencham o formulário. É uma
pré-triagem com o objetivo apenas
de identificar aqueles pacientes que
claramente não tem indicação de realização do implante coclear como
os portadores de surdez unilateral
e perdas auditivas leves”, diz Prof.
dr. Robinson Koji Tsuji, coordenador do Grupo de Implante Coclear
HCFMUSP.

Requisitos básicos

De acordo com a experiência do Grupo de Implante Coclear HCFMUSP,
os adolescentes são os que necessitam de maior atenção. A avaliação
otorrinolaringológica, fonoaudiológica e psicológica deve ser feita
criteriosamente e por equipe com
experiência em adolescentes.

Para a indicação de cirurgia de
implante coclear na adolescência,
há alguns requisitos básicos. “Além
da surdez severa profunda bilateral,
o paciente precisa estar reabilitado
adequadamente na linguagem oral,
motivado e ciente dos resultados e
da necessidade da reabilitação. Precisa, também, estar psicologicamente preparado para vivenciar a nova
condição que terá – a de ouvinte. E
não esperar milagre porque aprender a ouvir é uma conquista diária
que dependerá muito dele”, diz Prof.
dr. Ricardo Ferreira Bento, diretor
do Grupo.
Além disso, há necessidade de
avaliação da formação da estrutura
da cóclea do paciente, das causas da
surdez e, também, das expectativas em relação à cirurgia. Sempre é
bom lembrar que a memória auditiva só existe se o adolescente, quando criança, ouviu durante alguns
anos e desenvolveu a linguagem.
Caso contrário, será um aprendizado que exigirá paciência”, complementa dr. Koji.
O implante coclear, conhecido
também como ouvido biônico, é
um aparelho de alta complexidade
tecnológica que restaura – ou cria –
a audição nos pacientes com surdez
severa e profunda. Ele substitui o

foto: marcelo spatafora
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Dr. Robinson
Koji Tsuji
em cirurgia
de implante
coclear

ouvido, estimulando o nervo auditivo através de pequenos eletrodos
colocados na cóclea. Eles levam os
sinais sonoros captados por uma
antena externa até o cérebro, que os
interpreta como sons, levando o paciente a ouvir.
“A ativação do aparelho acontece
30 dias após a cirurgia e o paciente
passará por tratamento fonoaudiológico para descobrir quais os sons
que ouve. Se a surdez for pré-lingual,
a discriminação da audição será
mais lenta. Se for pós-lingual, redescobrirá, aos poucos, o que aprendeu.

É um tratamento que exige paciência, treino e muito trabalho junto à
fonoaudióloga e sua família”, continua dr. Koji.
Há vários casos de sucesso de
implantados adolescentes junto
ao Grupo de Implante Coclear
HCFMUSP. “Temos casos de adolescentes que já se tornaram adultos e trabalham nos cursos superiores que escolheram. E, outros,
como a Natali, nossa personagem
dessa edição, que estão aprendendo a ouvir”, finaliza o coordenador
do grupo. n

História de sucesso

natali ferreira
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A emoção de
Sofia (a mãe,
beijando a
fono Valéria
Goffi) e de
Natali, no
momento da
ativação

Natali Ferreira é uma garota de 19
anos que dois dias depois de seu aniversário, no mês de maio, realizou um
de seus sonhos na vida. Conseguiu
a tão almejada cirurgia de implante
coclear.
“Sonhei muito com esse momento. Perdi minha audição aos quatro
anos de idade e uma das últimas
lembranças do mundo sonoro que
eu tinha era do barulho da cascata da
chácara da minha avó. Agora, com
certeza, vou conseguir ouvir novamente esse som que me tranquilizava muito”, disse ela à mãe alguns
dias antes de passar pela ativação do
aparelho.
Natali mora no M’Boi Mirim, em
São Paulo, e leva mais de duas horas
para chegar até o trabalho. “Tenho
que estar sempre atenta para atravessar a rua e entrar nos trens do
metrô. A falta da audição prejudica
muito. Sei que isso também vai mudar”, contou feliz.
A jovem, que sonha em fazer faculdade, é oralizada – aprendeu leitura labial desde pequena –, foi escolhida pelo programa Hoje em Dia da
Rede Record, para ser a personagem
do quadro E Aí, Doutor? apresentado no dia 1o de julho deste ano. “Eu
não sabia que a ativação seria ao
vivo, mas foi muito emocionante! É
muito bom começar tudo de novo!”,
continuou.

foto: fabiana francé

A realização do sonho de ouvir

Natali, eu te amo

No momento da ativação, sua mãe,
Sofia, ficou atrás dela e aguardou a
fonoaudióloga Valéria Goffi ativar
o aparelho. “Na terceira vez que eu
a chamei, ela virou e me ouviu. O
choro que tivemos no palco foi de
alegria, do final feliz de uma luta que
continua, mas que está sendo vencida com muito carinho”, disse a mãe.
A família de Natali sabe que tem
um longo caminho a percorrer, mas
não desanima nunca. “A história de
uma surdez sem causa conhecida
terá o mesmo final feliz que a reportagem do programa. Ela aprenderá,
aos poucos, a ouvir e responder o
que ouviu. Essa cirurgia é uma benção e que seja um exemplo. Nunca
podemos parar de tentar!”, finalizou
a mãe. n

Crônica - Dorotéia Fragata

Sem lenço, sem documento?
Quando ia fazer 15 anos, meus pais
me perguntaram: “O que você quer
ganhar, Dorotéia?”. Rapidamente, res
pondi: “Uma viagem para o Nordeste”. Eu diria que, no calor de 40o da
cidade que eu morava, o inverno paulistano chegou em segundos. Ganhei
uma festa de “debutante”, mas como
ato de rebeldia, não quis vestido
branco. Meu vestido foi estampado.
Quando meu filho começou a se
desenvolver na escola, vi que o conteúdo dos livros de História e de
Geografia, não despertava seu interesse. Bastou ir para as cidades históricas de Minas Gerais para começar a
aprender realmente o que estudava.
Dois anos depois fomos para Paris,
Roma e Lisboa e mesmo sem que eu
falasse outro idioma que não o pátrio,
muito diferente do que se fala em
Portugal, me arrisquei.

Comprei livros de frases rápidas e
encarei a viagem. Foram os melhores
18 dias das nossas vidas. O que desfilou
frente aos nossos olhos – Torre Eiffel,
Arco do Triunfo, Coliseu, Capela
Sistina, Fontana di Trevi, Óbidos, etc.
– ajudou a construir as imagens para
complementar o que estudava.
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foto: arquivo pessoal

Viagens pelo Brasil

Para divulgar o implante coclear,
anos depois, comecei a conhecer
o Brasil. Manaus, Belém, São Luiz,
Fortaleza, Recife, Aracaju, Natal, Salvador, Rio de Janeiro, o sul do Brasil,
fui a todos os lugares. Em muitos,
carreguei meu filho junto, deixando
que ele “mochilasse” enquanto eu
trabalhava. Tudo isso refletiu no vestibular. E na sua maturidade. Hoje ele
encara qualquer viagem, sozinho.
Em todas às vezes, me perguntei
como um deficiente auditivo pode
usufruir dessa liberdade de conhecer
novos horizontes. E pela Lak Lobato
descobri que era possível. Pais, ajudem seus filhos a abrirem seus horizontes. Permitam que descubram
o mundo e convivam com todos os
iguais e diferentes. Essa aula de liberdade é o início da independência
para a vida toda! n
Dorotéia Fragata é jornalista e responsável pela Fragata Comunicação que
edita Ouvir bem

Matheus
e eu
viajando
na Maria
Fumaça que
liga São João
Del Rey a
Tiradentes

Orelhas em abano

Quando a aparência
se torna um problema
16

Sua filha não quer ir à escola com
cabelo amarrado? E o seu filho? Prefere deixar o cabelo crescer para disfarçar algo que o incomoda? É o momento em estar atento se o que está
incomodando são as conhecidas orelhas em abano. “Ele pode estar passando por bullying na escola, ou junto
com os outros amigos e sofrendo com
apelidos como Dumbo, ou com frases
como ‘se bater um vento forte, ele sai
voando’ ”, diz Prof. dr. Carlos Alberto
Caropreso, otorrinolaringologista assistente do grupo de cirurgia plástica
da face da disciplina de Otorrinolaringologia do HCFMUSP.
Segundo o médico, esse problema
que pode gerar somatizações, mutismo e até depressão em crianças
acontece, geralmente, a partir dos
cinco anos de idade, pois até essa faixa etária, existe uma inocência maior.
“A criança que se recusa a ir a locais
públicos, à escola, não quer prender o cabelo (no caso das meninas)
e tem dificuldade em se relacionar
com outras crianças, pode estar manifestando sintomas claros de que as
orelhas em abano está incomodando
muito. Os pais devem esquecer penteados e rabos de cavalo nas meninas e, nos meninos, deixar o cabelo
crescer um pouco a mais, tirando o
foco do problema até chegar o mo-

mento de resolvê-lo”, continua ele.
As orelhas são constituídas por cartilagem com várias dobras e angulações que proporcionam um ângulo de
abertura de 30 graus delas em relação
ao crânio. “Quando nascemos, elas já
apresentam todas as dobras naturais
e ângulos semelhantes às dos adultos.
Em 5% da população, contudo, pode
haver desenvolvimento dessa cartilagem diferente do habitual, levando a
orelha a apresentar um afastamento
maior do crânio – mais de 40 graus.
É uma alteração genética autossômica dominante”, explica o médico.

Cuidados para a cirurgia

A correção da orelha em abano é
realizada por meio de uma cirurgia
denominada otoplastia. É considerada uma cirurgia estética e, na
maioria das vezes, o plano de saúde
não autoriza. “Existem casos em que
o paciente possui alterações emocionais que restringem sua qualidade de vida e o médico deve informar
ao plano de saúde que poderá autorizar a cirurgia”, diz ele.
A cirurgia dura em média duas horas, é indicada a partir do 5o ou 6o ano
de vida da criança e deve ser realizada
por cirurgião treinado e qualificado
para a realização de cirurgias da orelha. “Os otorrinolaringologistas que

fotos: reprodução
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possuem formação em todas as cirurgias de orelha, incluindo as cirurgias
plásticas e os cirurgiões plásticos estão habilitados para realizar a otoplastia. É feita sob anestesia geral, local ou
local com sedação com um corte atrás
da orelha. São removidos excessos de
cartilagem, quando presentes, e confeccionadas as dobras por meio de
pontos”, diz dr. Caropreso.
Após a cirurgia é colocado um curativo com faixa que permanece durante 24 horas e é aconselhável usar uma
faixa na cabeça – como a de tenista ou
bailarina – por uma semana inteira. “A
dor é muito variável no pós-operatório e, quando presente, analgésicos
costumam eliminá-la facilmente. Depois de duas semanas, os pontos são
retirados caso não tenha sido utilizado fio absorvível”, explica.
As atividades escolares ou a volta
ao trabalho podem ser retomadas em
três dias, evitando-se apenas esforços físicos como academias, esportes
durante três semanas e é proibido

tomar sol na região por dois meses.
“Aconselho os pais não colocarem fitas adesivas para prender a orelha na
cabeça na tentativa de resolver o problema. Pode ocasionar feridas na pele
da orelha e da cabeça e não garante o
resultado. E evitem chamar a atenção.
A recuperação da cirurgia costuma
ser muito rápida e o resultado obtido,
após seis meses, é permanente”, finaliza dr. Caropreso. n

Apelidos
como
Dumbo
podem
causar
sérios
problemas
às crianças

Exercício para
deficiente auditivo
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Agora,
implantados
podem
nadar com
o aparelho
aquático
compatível

O som da chuva, do chuveiro, da
água do riacho batendo devagar entre
as pedras antes de cair em pequenas
cascatas e até o eterno quebrar das
ondas. Esses sons da natureza que a
maioria das pessoas podem ouvir em
contato com a água não eram acessíveis aos usuários de implante coclear.
“A cada dia que passa, observamos
a evolução do implante coclear. Hoje,
além de conectividade que permite
utilização em bate-papo por computador, ou ouvir música, os novos
aparelhos permitem que os implantados pratiquem natação, tomem
banho e andem na chuva. Mais um
avanço para os usuários que passam a sentir de perto, os prazeres da
água”, diz Prof. dr. Ricardo Ferreira
Bento, diretor do Grupo de Implante Coclear HCFMUSP.

Segundo ele, várias mães de implantados sempre pediram auxílio
para que seus filhos pudessem se
integrar de todas as maneiras e, uma
delas, seria a natação. “A natação é
considerada um exercício completo
e, até por questão de segurança da
própria criança, aprender a nadar
é essencial. Porém, até agora, praticar a natação era difícil porque havia necessidade de tirar o aparelho
quando o implantado participava
de aulas em academias e não ouvia
as ordens do professor. Agora essa
situação mudou pois alguns modelos de implante e acessórios podem
ser usados na água”, continua ele. Os
pais e usuários deverão checar com a
equipe de implante se o modelo que
utiliza permite a entrada na água e em
quais condições podem ser usados.

fotos: divulgação

Natação
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Sociabilização total
O cuidado dos pais também era triplicado em viagens a hotéis fazenda
ou à praia. “A preocupação em explicar os perigos da água da piscina
antes, ou do mar em relação às ondas era um problema a mais para os
pais. Agora, com os filhos ouvindo
o som, a necessidade de atenção diminui bem”, comenta o médico.
Entre os modelos existentes – há
duas empresas que desenvolveram e
comercializam –, todos foram testados com água e xampu para garantir
a liberdade dos movimentos da natação e do banho. E até de esportes

Neptune –

radicais. “Temos um paciente que é
triatleta e, mesmo com todo o suor
que os exercícios causam – provoca
umidade e, consequentemente, oxidação –, o Neptune responde muito
bem!”, diz Ana Luisa Pereira, gerente de produto da Advanced Bionics.
Entre os pacientes que utilizam o
Acqua, da Cochlear Corporation, a
procura do produto aconteceu pela
busca da liberdade na realização de
esportes aquáticos. “Ele fica invisível
sob a toca de natação. É prático e seguro”, informa Alexandre Lopes, ge
rente de vendas da empresa Politec
Saúde, distribuidora no Brasil. n

O Neptune
é usado
preso
a uma
braçadeira

um avanço no mundo do implante coclear

Utilizado somente com o implante coclear da Advanced Bionics, o Neptune
é o primeiro no mercado a apresentar tecnologia à prova d’água. Possui
um kit com processador de fala, antena e cabo. Acompanha o AquaMic, cujo
cabo é utilizado com a antena aquática especial e a prova d’água.
Possui o Ingress Protection 68, notas máximas que recebeu de diversos
testes para avaliar a proteção contra a entrada de partículas sólidas como
areia e terra e contra a entrada de água. A empresa garante o funcionamento do aparelho em água do mar, mantendo-o bem preso para não ser
levado pelas ondas.
Site para maiores informações www.advancedbionics.com.br

Arcada dentária e audição
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A má
formação
da arcada
dentária
interfere no
crescimento
da
mandíbula
e do maxilar

Otite de repetição? Ou aguda? Ou
nenhuma dor, mas o acúmulo de secreção na orelha média? Qual a causa
disso? Segundo a Profa. dra. Renata
Di Francesco, otorrinolaringologista, entre outras causas pode acontecer por problemas de mastigação.
“Geralmente, ocorrem nas crianças
e adolescentes. Os fatores desencadeantes são a mordida cruzada ou
overjet – a conhecida sobremordida,
ou a arcada dentária superior maior
do que a inferior”, diz ela.
Segundo a médica, é muito impor
tante os pais estarem atentos às alterações nas arcadas dentárias em
todas as fases de crescimento dos
filhos. “Muitos pensam que a mordida aberta ou cruzada só deve ser resolvida depois da troca dos dentes,
o que é errado. Essa correção deve
ser feita rapidamente, pois a base da
oclusão dentária é responsável pelo
crescimento da mandíbula e do maxilar”, explica.
A respiração também precisa ser
observada. “Uma criança que respira
de boca aberta provavelmente tem
obstrução nasal e, se ao dormir, roncar, é mais um sinal para os pais estarem atentos”, continua.

Mastigação & otite

Outro detalhe que não deve passar

foto: dorotéia fragata

Audição e mastigação tem
relação, doutora?

despercebido pelos pais é a mastigação que pode ser rápida, lenta ou ineficaz. “Se houver alterações oclusais
– ou má-formação dentária –, a criança, por exemplo, mastiga de um único
lado, não consegue mover o bolo alimentar com a língua adequadamente
e durante a deglutição projeta a língua
para fora, fazendo movimentos compensatórios com a cabeça”, diz ela.
E todo esse quadro pode causar
otites, segundo a otorrinolaringologista. “O acúmulo da secreção da
orelha média dá-se por uma disfunção da tuba auditiva, que liga a orelha
média ao nariz e a faringe. O formato
dessa tuba depende da forma da face
e por isso a relação com as alterações
da mordida e sua abertura é ativada pelos músculos do céu da boca e

foto: xchange

faringe. Se houver algum problema
em um deles, pode refletir na audição”, explica dra. Renata.
Um dos sinais é a otite secretora.
“É um sinal de perda auditiva. Os pais
devem estar atentos à fala das crianças
pequenas, se trocam fonemas, entendem de forma errada as palavras pronunciadas – ou pedem para repetir
porque não entenderam o que foi dito
–, se ficam próximos à TV e começam
a ter problemas na escola como distúrbio da alfabetização”, diz ela.
Se houver suspeita de perda audi
tiva, a consulta com o otorrinolarin
gologista é essencial. O médico
investigará também a presença de
obstrução nasal. Em relação à má-oclusão, o ortodontista deverá ser
consultado. E o fonoaudiólogo reabilitará as funções de mastigação e
deglutição.
“O tratamento, geralmente, é
multidisciplinar. O otorrino tratará
a otite e a perda auditiva, de forma
clínica ou cirúrgica. O ortodontista
corrigirá a mordida através do uso
de aparelhos dentários para expandir o maxilar, entre outros tratamentos e a fonoaudióloga reabilitará as
funções orofaciais. O tempo das terapias são variáveis e os resultados,
bastante positivos”, finaliza a otorrinopediatra. n
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Educação
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Internet, música,
celular. E ainda
estuda!
Será?

mações, modificar o horário do sono,
então, no dia seguinte, o aluno não terá
retido quase nada do que estudou”,
diz ela. Isso porque o sono profundo
– REM – é o responsável pelo armazenamento das informações recebidas e
o aprendizado em si; é a fase em que há
a consolidação da memória e do aprendizado. “Se o adolescente dorme tarde
ou mal, o aprendizado fica em segundo
plano. Há estudos que comprovam que
se a criança não respirar direito, modalidades atencionais podem estar prejudicadas”, complementa.
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Agenda cheia

Outro problema que pode afetar o desenvolvimento escolar está no excesso
de atividades que os jovens têm nos dias
atuais. “Vários alunos que fazem reforço escolar conosco precisam – com 12,
13 anos de idade – encontrar horário na
sua agenda para não faltar. Isso porque
fazem esportes, dança, inglês, ou ficam
em período integral passando por todas
essas atividades. E chegam cansados,
prontos para dormir, não para estudar.
Ao contrário do que os pais imaginam,
esse excesso de atividades torna-se contraproducente”, diz.
E finaliza: “É preciso saber dosar
tudo. Estudar cansado, observando
– e participando de várias atividades
ao mesmo tempo –, ou chegar de uma
maratona diária, não vai auxiliar muito.
Concentração nas atividades – e não
perder tempo em navegar na internet
– ainda é o segredo para um bom rendimento escolar”. n

Excesso
de atividades
– e de informações
– pode ser
contraproducente
na hora
de estudar
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Pais – e mães – assistem cada vez mais
preocupados, as maneiras como seus
filhos fazem a lição de casa. Notebook
na frente, celular ligado do lado com
respostas infinitas de torpedos e, para
completar, um fone de ouvido com
música a todo volume entrando no
cérebro. ‘Como era diferente no meu
tempo’, pensam. Esse excesso de informação faz bem?
Mariana Guedes, fonoaudióloga com
especialidade em processamento auditivo e reforço escolar vê dois pontos
diferentes nos estudantes atuais. “Há
um aspecto bastante positivo que é o
de checar informações em tempo real.
O aluno desenvolve o conhecimento
com mais rapidez. A internet existe
para isso. Mas há dois problemas que
observamos com certa frequência nos
alunos jovens – e até nos adultos – que
nos procuram. O primeiro diz respeito
em como essa informação é filtrada e
processada. E o segundo é a concentração. É preciso avaliar bem a maturidade
de gerenciamento da atenção para saber se há capacidade de aprender com
todos os estímulos sendo processados
ao mesmo tempo. Sempre que se divide
a informação, há risco de se perder algumas partes e, em algumas pessoas, a habilidade de inibir os fatores de distração
ainda é imatura”, diz ela.
Concentração é mesmo a palavra
chave para aprender. “Grande parte
dos adolescentes não tem facilidade
em se concentrar e o processamento
da informação pelo cérebro pode não
ser eficiente. E, se esse excesso de infor-

