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Viagem 
em família:
diversão 
garantida

Implante coclear: 
o dia da ativação!

TESTE da 
OrElhINha 
O que fazer 
quando o 
resultado 
for negativo
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Mais uma edição da Ouvir bem para todos 
vocês, dessa vez, voltada quase inteira ao 
implante coclear. Tenho dito – e repetido 
inúmeras vezes – que esse foi um dos 
maiores avanços da bioengenharia a favor 
do homem. E não sou eu somente quem 
pensa assim. Além de estarmos próximos aos 1.400 implantados no Grupo  
de Implante Coclear HC-FMUSP, a Organização Mundial de Saúde afirma 
que é a segunda cirurgia que garante melhor qualidade de vida ao paciente 
quando feita na infância, perdendo apenas para a cirurgia cardíaca em bebês.

Neste semestre, um vídeo na internet com um garoto australiano  
ouvindo pela primeira vez, através do aparelho auditivo convencional,  
fez com que a mídia abrisse um espaço maior para a cirurgia de  
implante coclear, a ativação dos bebês e o resultado em adultos. O nosso 
implantado Pedrinho, capa nesta edição, junto com seus pais, participou de 
uma matéria no Fantástico, com boa repercussão.

                

Por esse motivo, aumentamos o número de matérias sobre implantes 
e implantados. A família Scharff conta como é colocar seus três filhos 
implantados no carro e encarar viagens longas. Nossas fonoaudiólogas 
explicam o que fazer quando o Teste Auditivo Neonatal dá negativo e e explicam 
como auxiliar os filhos em casa. Há, ainda, uma matéria sobre a possibilidade 
dos pequenos nadarem, inclusive em mar, utilizando o implante coclear.

Com esta edição, encerramos 2014.  
Então, Boas Festas – e ótimas férias – a todos!

Ricardo Ferreira Bento

               Sumário
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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 HCFMUSP e 
diretor do Grupo de Implante Coclear



“

“ Gostaria de assinar a Ouvir bem. 
Como procedo?”
Denise Fontana, Caxias do Sul, RS

“Tenho um filho implantado com 
três anos de idade. Gostaria muito 
de receber a Ouvir bem.” 
Amanda Brunatti, Santo André, SP          
               
• A Ouvir bem é distribuída gra-
tuitamente. Enviem seus dados 
com endereço completo para 
o e-mail ouvirbem@forl.org.br, 
que enviaremos a revista para 
vocês. Também é possível aces-
sá-la na internet, no site www.
forl.org.br.

“Minha avó tem 95 anos e possui 
problema de audição. É totalmen-
te ativa e a audição acaba por difi-
cultá-la em algumas atividades. 
Como posso inscrevê-la no Pro-
grama Reouvir?”

Camila Souza, Campinas, SP

• As reuniões do Reouvir acon-
tecem às quartas-feiras no Au-
ditório da Otorrinolaringologia 
do HC-FMUSP. Para participar, 
é necessário ter o encaminha-
mento de um otorrinolaringo-
logista de UBS e levar sua avó 
até a reunião. A exigência do 
acompanhante é para auxiliá-la 
a entender tudo que é dito. De-
pois acontecerá o encaminha-
mento à consulta e será indica-
do o tratamento.

               Cartas
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“Sou fonoaudióloga e trabalho 
com DAS protetizados e im-
plantados. Gostaria de receber 
exemplares do gibi. ”
Cibele Reis Troni, S. J. Campos, SP

 
“Como posso receber exempla-
res da Turma do Bentinho?”
Marianita Gonçalves, Fortaleza, CE
 
“Por gentileza, seria possível 
disponibilizar a revista ou fo-
lhas ilustradas para colorir?”

Karla Sogari, Belo Horizonte, MG
 
“Queria ter o gibi, se for possí-
vel. Obrigada.”

Isadora Pires Barros,
 Conselheiro Lafaiete, MG

 
• Lançamos a Turma do Bentinho, 
edição especial, para que as crian-
ças conheçam o passo a passo da ci-
rurgia e percam o medo do procedi-
mento cirúrgico, além de des  co  bri-
rem a importância da fonoterapia. 
Publicamos na nossa página no FB 
e recebemos vários pedidos. Quem 
se interessar, escreva-nos. A distri-
buição é gratuita.

Há um ano, ganhei o livro Eu sou 
Malala! Já tinha lido alguma coisa 
sobre a vida dessa garota que, junto 
com seus pais, lutou muito para con-
seguir estudar, foi perseguida pelo 
Talibã e acabou sofrendo um atenta-
do por insistir nesse direito que de-
veria ser básico no mundo todo – a 
educação.

Como viajo bastante – a divulga-
ção do implante coclear me leva a 
vários lugares do Brasil –, tornou-se 
o livro com maior número de horas 
de voo que tive até hoje.

A história dessa garota, pobre, 
muçulmana, que aprendeu a agra-
decer por tomar chá e pão quando 
muitos não tinham o que comer, me 
tocou o coração. E a luta dela – pelo 
direito das mulheres ao aprendiza-
do, me emocionou mais ainda. Fora 
a descrição das famílias que são di-
zimadas pela milícia talibã e deixam 
crianças órfãs, se escondendo nos 
lixões, só se alimentando de restos e 
criando seus brinquedos com o que 
encontram pela frente.

 
emoção unindo povos
Embora muito triste, sua história é 
um exemplo forte, de quem não de-
siste nunca. E, por não desistir, a pa-
quistanesa Malala Yousafzai divide 
esse ano, o Prêmio Nobel da Paz com 
Kailash Satyarthi, um ativista india-

no que também luta pela educação.
Malala é implantada. Seus pais 

optaram pelo implante coclear para 
que ela pudesse continuar sua edu-
cação, ouvindo – e participando – do 
mundo a seu redor, na nova vida que, 
atualmente, leva na Inglaterra.

Assisto, sempre, a emoção dos 
pais de crianças implantadas com 
a evolução de seus filhos e percebo 
que foi esse mesmo sentimento  que 
levou pais de outra nacionalidade, de 
um país completamente diferente do 
nosso, a optarem pelo implante.

Que ela se torne, mais uma vez, 
um exemplo. As buscas pela comu-
nicação – e aprendizado – devem 
acontecer sempre, em todos os ní-
veis, inclusive, no bilinguismo, com 
apoio e carinho dos pais! n

Dorotéia Fragata é jornalista e respon-
sável pela Fragata Comunicação que 
edita Ouvir bem

Implante coclear  
e Prêmio nobel da paz

Malala, 
o Prêmio 
Nobel 
da Paz 
de 2014

  Crônica - Dorotéia Fragata 
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Nove meses se preparando para re-
ceber um grande presente na sua vida 
e, logo nos primeiros dias na materni-
dade, seu bebê não responde ao Teste 
da Orelhinha. Como proceder?

“Primeiro, os pais devem conhe-
cer a Triagem Auditiva Neonatal 
Universal. É colocado na orelhinha 
do recém-nascido um fone de ouvi-
do conectado a um aparelho peque-
no que emite sons em graus leves. 
Os bebês podem fazer caretas ou até 
chorar, mas o exame não é agressivo. 
E, caso dê negativo, será repetido 
no primeiro mês de vida”, diz a 
fonoaudióloga do Grupo de 
Implante Coclear HC-
-FMUSP, Ana Tereza 
Matos Magalhães.

Se o bebê não tiver 
fatores de alto risco 
como prematuridade, 

internação em UTI neonatal ou his-
tórico de surdez na família, a ausên-
cia de resposta pode ter acontecido 
por líquido amniótico no ouvido. 
Se no segundo teste a resposta con-
tinuar negativa, serão necessários 
novos exames. “O pediatra do bebê 
recomendará que os pais o levem ao 
otorrinolaringologista que, entre ou-
tros exames, deverá pedir o Potencial 
Evocado Auditivo Tronco-Encefálico 
– o popular BERA. Esse exame, junta-
mente com outros testes, diagnosti-
cará o grau e o tipo de perda auditiva 

do bebê. Com os primeiros tes-
tes audiológicos, o médico 

indicará a adaptação do 
aparelho de amplifi-

cação sonora indivi-
dual (AASI) que terá 
a função de aumen-
tar o volume dos 

                                                               Triagem auditiva neonatal

sons captados e enviar para o ouvido 
da criança”, continua Ana Tereza.

perdas diferentes
Quando falamos de crianças até sete 
anos de idade, é importante que os 
pais saibam que existem graus de 
perda auditiva, classificados desde 
uma perda mínima até profunda. 

A primeira ocorre entre 16 a 25 de-
cibel e os sons das vogais são ouvidas 
claramente, mas podem apresentar 
discreta dificuldade com as consoan-
tes surdas, por exemplo, /t/ /f/ e /s/. Na 
perda auditiva leve, de 26 a 40 deci-
bel, a criança ouve alguns sons de fala 
mais fortes e o som como o do tique-
-taque do relógio pode ser inaudível. 
Na perda auditiva moderada, 41 a 65 
dB, a criança perde a maior parte dos 
sons de fala com voz natural, mas es-
cuta sons do ambiente de forte inten-
sidade como o do aspirador de pó.

 Na perda auditiva severa, 66 a 
95 dB, não é possível ouvir os sons 
da fala quando se conversa natu-
ralmente. São percebidos apenas 
latidos de cachorro, os sons graves 
do piano ou toque de telefone em 
volume máximo. E na perda auditi-
va profunda, que acontece acima de 
96 dB, apenas sons como os da serra 
elétrica, motocicleta e helicóptero 
podem ser captados. “Se essa alte-
ração auditiva ocorrer desde o nas-
cimento, a aquisição de linguagem 
pode ser atrasada ou não acontecer 
e é por esse motivo que todos os exa-
mes devem ser feitos e repetidos e o 
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acompanhamento médico e fono-
audiológico são fundamentais”, diz 
Ana Tereza.

Aos três meses de idade esse diag-
nóstico pode ser realizado. “Os pais 
devem ter em mente que, em grande 
parte dos casos, há solução para a 
deficiência auditiva. E o otorrino-
laringologista vai indicar o que será 
melhor para o bebê. A adaptação 
da prótese auditiva convencional e 
seu uso diário devem ser seguidos 
pela família porque o estímulo é 
fundamental para qualquer outro 
tratamento que o bebê vá passar mais 
adiante”, explica a fono.

E complementa: “Os pais não de-
vem sentir medo porque com o diag-
nóstico fechado e precoce, somado a 
um bom acompanhamento fonoau-
diológico, ajudarão muito na reabili-
tação auditiva do bebê. Caso a perda 
seja severa ou profunda e, mesmo 
com o uso do AASI, a criança não te-
nha acesso aos sons da fala, o implan-
te coclear poderá ser indicado. Assim, 
a criança terá a audição restabelecida 
para que possa ocorrer o desenvolvi-
mento da fala e da linguagem.” n

Meu filho não ouve. E agora?
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Ana Tereza: 
“Com o 
diagnóstico 
fechado, 
a família 
saberá o 
que fazer”

O Teste da 
Orelhinha 
é indolor 
e feito 
em bebês 
recém-
nascidos sp
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Que momento especial!
Já se passou cerca de um ano – ou 

um pouco mais – desde que o bebê 
nasceu. Primeiro, foi a alegria do 
nascimento, depois a descoberta 
da perda auditiva severa e profunda 
através de vários exames, a decisão 
pela cirurgia de implante coclear, a 
espera da autorização pelo plano de 
saúde e agora, um mês depois, che-
gou o dia da ativação do aparelho! 
Com o coração apertado, lá vão os 
pais para a sala da fonoaudióloga co-
meçar os 40 minutos mais longos de 
suas vidas. Enfim, o que esperar da 
ativação?

“O mais importante é passar 
tranquilidade ao bebê e agir como 
se o dia fosse absolutamente nor-
mal. Levar os brinquedinhos que 
ele mais gosta na bolsa, roupa para 
trocar, mamadeira e papinha se ele 
já estiver se alimentando e esperar a 
explicação da fonoaudióloga sobre 

esse processo que pode significar 
o início do aprendizado de ouvir”, 
diz Profa. Valéria Goffi-Gómez, 
coordenadora das fonoaudiólogas 
do Grupo de Implante Coclear HC-
-FMUSP.

Os implantes, no caso do bilateral, 
serão ligados um a um e a profissional 
estará atenta ao passar para o apare-
lho sons graves e agudos em volumes 
diferentes e observar a reação das 
crianças. “É preciso alertar os pais 
que nem sempre as reações são pra-
zerosas porque seus filhos viveram 
no silêncio absoluto durante meses 
e ouvir pode ser ‘dolorido’. Então, ao 
invés de ficarem felizes, podem cho-
rar porque desconhecem o que está 
acontecendo com eles. Mas há be-
bês que fazem caretas e demostram 
com o olhar que percebem que há al-
guma coisa estranha acontecendo”, 
continua ela.

                                                               Ativação
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pedrinho  
e o “portinho seguro”
Foi exatamente isso que aconteceu 
na ativação de Pedro Ouriques Le-
mos, no final de agosto deste ano. 
Os pais, bastante ansiosos, aguar-
davam a reação do pequeno que 
estava muito interessado no brin-
quedo pedagógico colocado em sua 
frente. Confortavelmente sentado 
no colo da mãe, brincava sem se 
preocupar com o que acontecia a 
sua volta, até o momento da ativa-
ção. “Foi inesquecível. Ele fez uma 
carinha de bravo e ficou feliz. Ra-
pidamente, subiu no meu colo, es-
calando meu corpo”, lembra Rose 
Ouriques, mãe de Pedro, capa desta 
edição.

Segundo Valéria, Pedrinho pro-
curou o “portinho seguro”, o lugar 
que ele conhece bem para dormir, 

se alimentar, descansar. E foi ali que 
contou a novidade a seus pais. “Essa 
reação é natural nas crianças. Os 
pais são o porto seguro que eles têm 
e o colo da mãe é sempre o mais pro-
curado. Depois, quando se acalmam, 
continuamos a passar os outros 
sons de maneira que o bebê se sinta 
confortável”, diz Valéria.

O segundo implante, por sua vez, 
não foi tão agradável para o Pedri-
nho. Embora o som estivesse muito 
baixo, ele chorou. “É uma reação 
normal também. É preciso perceber 
que tudo é estranho para ele e agora, 
todos os barulhos aparecem de uma 
só vez”, explica a fono.

O mais importante é que o Pedri-
nho participa do mundo sonoro. 
“Agora, é ter calma e esperar para 
descobrir as suas habilidades auditi-
vas”, finaliza. n

Sandro, 
Rose, 
Pedrinho e 
Grupo de 
Implante 
Coclear, 
HC-FMUSP 
ativando 
o aparelho 
em 
matéria do 
Fantástico
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Aconteceu no final de setembro, 
o III Encontro de Pais de Implan-
tados e Grupo de Implante Cocle-
ar HC-FMUSP, no Anfiteatro da 
Fundação Otorrinolaringologia, 
em São Paulo. “Promovemos um, 
anualmente, para que os pais, im-
plantados e participantes da nossa 
equipe troquem experiências e ti-
rem suas dúvidas. Nesse ano, nos 
surpreendemos com o número de 
participantes”, disse Prof. Dr. Robin-
son Koji Tsuji, coordenador do Grupo.

A fonoaudióloga Ana Maria Jensen, 
convidada pelo Grupo, ministrou 
uma palestra sobre A Importância da 
Parceria dos Pais com os Fonoaudió-
logos no dia e muitos pais aprovaram.

“É muito importante esse conví-
vio com todos vocês. Na terapia, te-
mos horário marcado e aqui, todas 
as dúvidas podem ser respondidas. 
Assim como vocês, pais, aprendem 

“Mal entrou na escola e já estão 
pedindo exames auditivos! Há ne-
cessidade mesmo disso?”, pergun-
tam os pais que matricularam seus 
filhos e têm dúvidas sobre isso. 
“Como o slogan da campanha da 
Fundação Otorrinolaringologia, 
Quem Ouve Bem, Aprende Melhor é  
muito importante a avaliação au-
diológica infantil, pois a audição é a 
porta de entrada para que a criança 
capte o máximo de conteúdo a que 
estará exposta. E valorizo também 
uma avaliação de acuidade visual, 
pois, nesta fase, todos fazem apoio 
da leitura orofacial quando se con-
versa a curta ou média distância”, 
diz Flávia Bonadia, audiologista do 
HC-FMUSP.

As crianças que nunca tiveram 
problemas otológicos, mas doenças 
na primeira infância como amigdali-
tes, sinusites, bronquite, etc., podem 
apresentar comprometimento no 
processar da audição, acusando uma 
qualidade auditiva ruim e também 
devem fazer os exames específicos. 
“Os pais devem levar ao otorrinola-
ringologista para terem certeza da 

aprendizado sempre! ouvir 
bem para 
aprender 
melhor!

               Encontro com implantados

com a nossa experiência, nós, fono-
audiólogos e médicos, aprendemos 
com a vivência de vocês”, comen-
tou Valéria Goffi.

           
Conhecimento sempre
A mãe do pequeno Rafael, de três 
anos e meio de idade, Valéria Este-
van Cochi, afirmou que aprende 
sempre nas reuniões que participa. 
“Procuro me envolver com todos os 
profissionais porque tenho muitas 
dúvidas e ser orientada por quem 
entende é essencial. Sinto-me mais 
segura, mais fortalecida”, disse ela.

Larissa Velloso, mãe de Arthur 
Castro, de seis anos, contou, emo-
cionada como está o desenvolvi-
mento do filho: “Sua evolução é mui-
to boa! Ele canta com ritmo. É muito 
importante que repitam. Aprende-
mos muito!”. Portanto, pais, partici-
pem. Em 2015 tem mais! n

alteração auditiva e o que podem 
fazer de melhor para auxiliar seu fi-
lho. E a escola, por sua vez, deve ser 
contatada para receber orientações 
quanto à audição da criança, com to-
das as possibilidades e adaptações, 
posicionando-o como um aluno em 
condições de aprender”, continua. 
 
Cuidados na escola
Se o aluno precisar de prótese con-
vencional ou for usuário de implante 
coclear, a escola deverá ser prepara-
da para o manuseio dos equipamen-
tos. “É essencial que os pais e pro-
fessores – conheçam as próteses e o 
Sistema FM e saibam como funcio-
nam cada aparelho”, diz ela.

E devem estar atentos aos retor-
nos dos filhos para novas avaliações.  
“Mas, nem sempre, a audição é a 
única vilã nas dificuldades de apren-
dizagem! Além da visão, a criança 
pode ter transtornos de atenção ou 
hiperatividade que interferem  na 
capacidade de apreender e reter in-
formações. A atenção dos pais e dos 
professores é essencial para o bom 
desenvolvimento deles!”, finaliza. n

Pais e fonos conversam 
sobre seus filhos

  Exames auditivos
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Para alunos 
com AASI ou 
implantados,
a escola deverá 
ser preparada 
para o manuseio 
dos aparelhos



                                                               Fonoaudiologia

Mamãe, 
o que é “ixo”?

Implante coclear ativado, filho des-
cobrindo suas habilidades auditivas e  
as dúvidas dos pais – “Será que posso 
reforçar a terapia em casa?”.

“O primeiro cuidado que os pais 
devem ter é em relação ao ritmo da 
fala. É essencial falar com entona-
ção, com carinho, sem cobrança, 
repetindo suas atitudes para que as 
crianças associem o que ouve com o 
que está acontecendo. Por exemplo, 
tocou a campainha, pegue nas mãos 
do bebê e diga – Quem será que che-
gou? – levando-o até a porta. E repi-
ta isso sempre, para que ele associe 
o som da campainha com alguém 
vindo visitá-lo ou entrando em sua 
casa”, esclarece a fonoaudióloga Va-
léria Goffi-Gómez.

É importante que os pais não exi-
jam nada das crianças recém-implan-
tadas. “Há dois casos diferentes. O 
primeiro é o do bebê que tinha um 
resquício de audição e conseguiu 

gostosuras ao alcance 
dos olhos
A entonação da voz dos pais – e, prin-
cipalmente, da mãe que é quem fica 
mais tempo com o bebê – é o que vai 
ajudar a criança a aprender o que ela 
vai falar no futuro. Uma boa tática é 
deixar alimentos que os bebês gostam 
como guloseimas longe do alcance das 
mãozinhas, mas próximo de seu olhar. 
“Quando o bebê se põe nas pontas dos 
pés e pede, apontando, diga – Ah, você 
quer uma bolacha? Pegue o pacote e 
repita – Bolacha! Da próxima vez que 
o bebê pedir, insista na pergunta. E, 
ao entregar para ele diga – Hum, que 
gostosa essa bolacha! E faça isso inú-
meras vezes para ajudá-lo a descobrir 
o nome do que ele quer”.

A fonoaudióloga aconselha sem-
pre a não forçar a criança. Portanto, 
esqueçam a frase – Se você não disser 
o que quer, eu não lhe dou! 

“A entonação de carinho é que vai 
fazer desenvolver o vocabulário do 
pequeno. A curva melódica em cada 
frase vai encorajá-lo a falar, a demons-
trar o que quer”, diz ela.

Para todas as fonoaudiólogas 
do Grupo de Implante Coclear, o 
mais importante é brincar com os 
bebês. “Brincar de verdade – de 
lego, de montar casinha de boneca, 
de carrinho. Essa é a linguagem da 
criança. E a evolução vem aos pou-
cos, conforme a possibilidade do 
bebê. Temos um implantado que 
ainda não fala, mas ao ouvir o sino 
da igreja que toca em frente a sua 
casa, faz o nome do Pai. Ele enten-
de e demonstra. E isso é essencial”, 
continua Ana Tereza.

É importante ressaltar que a 
criança, ouvinte ou implantada, imi-
ta os pais. Então, só falará depois de 
ter habilidade auditiva construída, 
que acontece depois de um tempo. 
“Ela vai repetir do jeito que escu-
tou. E repetir carinhosamente as 
palavras que os pais mais aguardam 
como mamã e papa será a melhor 
recompensa desse trabalho. Por isso 
eu digo que amor nunca é demais. 
Esse trabalho é recompensador!”, 
finaliza Valéria. n

MAÇÃ
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guardar algumas informações das 
conversas da mãe com ele, no mo-
mento da troca de fraldas, do papá e 
dos lanchinhos. Esse bebê terá uma 
evolução auditiva diferente do outro 
que possui surdez severa e profunda”, 
continua.

O primeiro desenvolverá suas ha-
bilidades auditivas mais rapidamen-
te e o segundo, a seu tempo. Geral-
mente, em torno de um a dois anos. 
“Cada criança é diferente da outra. 
O que é importante é associar o que 
acontece na rotina dele com os sons 
que ele ouve. Mostrar o barulho do 
micro-ondas quando sua sopinha 
está esquentando e o apito quando 
está pronta, os diferentes toques dos 
telefones da casa, da água do banho, 
da torneira, sempre nominando e 
explicando o que ele está ouvindo. 
Assim, sua memória auditiva vai se 
formando”, diz ela.

Todas as atividades 
do dia a dia são aulas 
de vocabulário para as 
crianças. O aprendizado 
acontece ao entender o 
significado do que ouve ao 
que está sendo mostrado

Valéria Goffi: 
“O tom 
melódico 
da voz da 
mãe auxilia 
a criança a 
aprender o 
significado 
das palavras”d
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                                                               Implante coclear na infância

 “Tão pequenininho e já vai ope-
rar!”. Esse é um pensamento que 
aflige os pais quando, depois de todos 
os exames feitos, vem o diagnóstico: 
“Seu filho só poderá ouvir com a ci-
rurgia de implante coclear”.

Calma, pais. Essa cirurgia é tran-
quila quando realizada por equipe 
experiente e pode garantir qualidade 
de vida muito melhor para o seu filho. 
“Todo esse processo se inicia com a 
Triagem Auditiva Neonatal Univer-
sal na maternidade, explicada em 
matéria nesta revista. Depois, o bebê 
passa por exames que vão do BERA 
(ou avaliação do Potencial Evocado 
Auditivo de Tronco Encefálico), a 

14

vidos e possa colocar o implante no 
ato cirúrgico com rapidez e tranqui-
lidade”, diz Prof. Dr. Robinson Koji 
Tsuji, coordenador do Grupo.

               
Capacete espacial
A equipe toda, quando opera uma 
criança um pouco mais velha, costu-
ma brincar com ela e dizer que pas-
sará por um processo similar à de um 
astronauta. “Primeiro ela entrará na 
nave mãe que é o local onde é realiza-
do a ressonância e, depois da cirurgia, 
ganha um capacete que evitará o acú-
mulo de sangue e o inchaço nos três 
primeiros dias pós-cirúrgicos”, infor-
ma Dr. Koji.

Depois de colocado o aparelho, 
durante a cirurgia, a fonoaudióloga 
testa o equipamento para saber se os 
eletrodos implantados estão funcio-
nando e se a resposta do nervo auditi-
vo está adequada”, comenta Dr. Koji.

O implante coclear possui vários 
eletrodos e cada um é responsável 
por substituir as células ciliadas da 
cóclea levando até o cérebro os sinais 
elétricos captados ao redor, que são 
interpretados como sons.

 
Cuidados especiais
O paciente fica internado, geralmen-
te, uma noite, recebendo alta hospita-
lar no dia seguinte. A faixa é retirada 
pela família sob prescrição médica e o 
único cuidado está em não lavar a ca-
beça por uma semana, nem praticar 
exercícios físicos durante um mês.

Não há necessidade em mudar há-

bitos alimentares dos bebês – ou das 
crianças – nesse período de restabe-
lecimento. “A cirurgia é minimamen-
te invasiva e a equipe só realiza o ato 
cirúrgico quando o bebê estiver com 
as vacinas tomadas e o sistema imu-
nológico bem”, continua Bento.

Depois de 15 dias, os pais levarão 
o bebê ao consultório para retirada 
dos pontos. “São cerca de oito atrás 
da orelha, pois a incisão é pequena 
e somente após um mês, o implante 
será ativado e o paciente passa a ter 
acesso ao mundo dos sons”, diz Dr. 
Ricardo.

Depois dessa fase, a visita ao otor-
rinolaringologista acontecerá para o 
acompanhamento da cicatrização e 
de todo o processo pós-cirúrgico. Só 
então, se não houver nenhum pro-
blema, a consulta médica será anual. 
“O que pedimos para os responsá-
veis é que tenham o nosso telefone 
sempre a mão e nos comuniquem 
em caso de acidente, infecção ou dor 
de ouvido”, finaliza Dr. Koji. n

O passo a passo  da cirurgia

Ana 
Augusta 
(esq), assim 
como Duda 
Sotero, 
implantadas, 
já se 
apresentam 
nos seus 
grupos 
de balés!

Prof. Dr. 
Robinson 
Koji Tsuji 
avalia 
paciente 
para 
cirurgia de 
implante 
coclear

audiometria, exames laboratoriais 
e clínicos. Então, o uso de prótese 
auditiva convencional durante algum 
tempo para observar se houve mu-
danças nas respostas da audiometria. 
E, se não houver resposta auditiva, 
levamos a proposta do implante à fa-
mília”, diz Prof. Dr. Ricardo Ferreira 
Bento, diretor do Grupo de Implante 
Coclear HC-FMUSP.

A cirurgia, embora de alta comple-
xidade,  tem restabelecimento rápido 
e dura cerca de três horas quando for 
bilateral. “Antes da cirurgia, a crian-
ça ainda passará pela ressonância 
magnética para que o cirurgião saiba 
como está a parte interna de seus ou-
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Exercícios físicos são sempre dúvi-
das para os pais dos filhos implanta-
dos. Enquanto são bebês, há um certo 
controle dos pais. Porém, ao ingres-
sarem na escola, as atividades físicas 
passam a fazer parte da rotina escolar. 
Com o verão chegando, como con-
trolar o fascínio que os filhos têm em 
entrar na água e aproveitar, com segu-
rança,  os alertas e chamados dos pais 
ou dos guarda-vidas?

“Esse problema já foi superado 
pelos usuários de implante coclear 
da Advanced Bionics, com o lança-
mento do Neptune, o único proces-
sador totalmente à prova d’água do 

mercado. Com ele a criança – ou o 
adulto – pode nadar, inclusive, no 
mar e brincar na areia, sem o risco de 
estragar”, diz Ana Luisa Pereira, ge-
rente de produtos da empresa.

O Neptune é um implante coclear 
de última geração, desenvolvido para 
ser usado tanto na água como fora 
dela, podendo inclusive mergulhar 
em até três metros de profundida-
de. Possui antena e microfone com 
membrana protetora, o que permi-
te a captação de todos os sons ao 
redor – seja o balanço das águas, as 
vozes próximas e até o barulho dos 
movimentos feitos com os braços ao 

                                                               Liberdade
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nadar. O microfone fica totalmente 
descoberto de qualquer capa, privile-
giando a mesma qualidade de som de 
um processador usual.

“Gostei muito da Elisa usar o Neptu-
ne. No ano que vem, vou colocá-la na 
natação porque agora sei que ela ouvi-
rá as orientações da professora e ficará 
segura na água”, diz Cleonice Dias, 
mãe de Elisa, usuária do implante.

 
Cores e modelos transados
Os implantados Neptune têm mais 
uma vantagem no momento da esco-
lha do seu processador. “Há capas co-
loridas – em tons de rosa, azul, ama-
relo e verde, além de estampas – que 
combinam bem com os biquínis e 
sungas. E os filhos podem – e devem – 
participar da escolha das cores, apro-
veitando o momento para trabalhar a 
aceitação do dispositivo”, diz ela.

Em banhos de piscina, o implanta-
do pode mergulhar à vontade, sem 
limite de tempo de uso. “A única 
preocupação após o uso em qual-
quer tipo de água ou ambiente que 
suje o processador, é tomar uma du-
cha de água doce quando sair, para a 
limpeza de qualquer resíduo de areia, 
protetor solar, etc.”, complementa.

Um importante cuidado com o 
processador Neptune na praia é não 
entrar em mar revolto. “Além de pe-
rigoso, as ondas fortes de uma maré 
turbulenta podem levar o aparelho 

As cores e 
modelos 
combinam 
com a 
moda praia

Crianças 
– e adultos 
– podem 
nadar 
em mar e 
piscina e 
mergulhar 
até três 
metros com 
o Neptune

Elisa Dias 
descobrindo 
o prazer de 
nadar com  
o Neptune
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1,2,3
embora, fora do alcance dos pais. E 
a criança ficará sem ouvir até conse-
guir um aparelho novo”, diz.

Já, no banho diário, o uso do Nep-
tune pode tornar o momento ainda 
mais prazeroso e didático. “Muitos 
pais gostam de conversar com seus 
filhos nos banhos de banheira. O 
Neptune propicia esse prazer, au-
xiliando os pequenos a vivenciar 
um momento de tranquilidade e 
de ganho de vocabulário! Esse pro-
cessador é compatível com as duas 
últimas gerações de implantes co-
cleares da Advanced Bionics   e vem 
revolucionar e melhorar a qualidade 
de vida dos deficientes auditivos! É 
a possibilidade de viver sem limita-
ções”, finaliza Ana Luisa Pereira. n

Para maiores informações acesse: 
www.advancedbionics.com.

Agradecimento: Academia Manoel dos Santos: av. João Jorge Saad, 345 . Tel: (11) 3742-2698



Crianças & viagem: surpresas 
durante todo o caminho

Com a proximidade das férias, 
pais e mães começam a se preparar 
para se reunir com as famílias – que 
nem sempre moram no mesmo es-
tado e cidade – e passar dias longe da 
rotina diária, descansando na praia 
ou em hotéis fazenda junto com os 
filhos, muitas vezes, mais ansiosos 
que os próprios pais pelos dias de 
lazer. E com crianças implantadas 
também não é diferente.

Claudio e Patricia Scharff, pais 
de três implantados – Ana Augus-
ta e dos gêmeos Felipe e Bruno – já 
se arriscaram até em viagens com 
mais de 2 mil km, de carro, com os 
três filhos. “Criamos um diferen-
cial para que eles saibam que vão 

                                                               Viagem
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Viagem 
longa? Pare 
a cada 300 
km para as 
crianças se 
distraírem

viajar. Em casa, não compramos 
guloseimas como salgadinhos, su-
cos, achocolatados em caixinha e 
biscoitos recheados. Então, quando 
eu chego com essa compra, os três já 
perguntam – ‘Vamos viajar?’. Confir-
mo e defino onde vamos”, diz a mãe.

música e pintura
Em viagens longas de carro adotaram 
uma tática especial. “Aproveitamos 
o momento em que estamos juntos 
e elegemos algumas brincadeiras. 
Primeiro, contamos quantos carros 
azuis passam, depois, as montanhas 
com animais – e imitamos os sons 
que eles fazem para que possam 
reconhecê-los. Depois, colocamos 
DVDs com músicas infantis e canta-
mos juntos. Repetimos as mesmas 
músicas sem os DVDs e, por último, 
levamos lápis de cor e desenhos para 
colorir. É preciso estar no ritmo de-
les, sem esquecer do lanchinho da 
mochila”, continua o pai.

A dica principal da família Scharff 
é relacionada aos intervalos na es-
trada. “Paramos de 300 em 300 km, 
quando sentimos o cansaço das 
crianças. Descemos em postos, eles 
brincam, tomam sorvete, descansam 
e voltam para mais uma etapa do per-
curso. Só assim a viagem acontece de 
forma tranquila”, finaliza Patricia. n
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Viagem 
em família:
diversão 
garantida

Implante coclear: 
o dia da ativação!

TESTE da 
OrElhINha 
O que fazer 
quando o 
resultado 
for negativo


