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e é goooool!!!

vivaaa!!
viv...?

oi, menina!
quer brincar
com a gente?

ei, menina!

ei, menina!
eu falei com
você! tudo

bem?

ahn?
ah, oi!

desculpe,
não te
ouvi!

qual é
o seu nome?

prazer, dorô! meu nome é
bentinho! estes são meus amigos!
a gente sempre vem brincar aqui

no campinho do bairro!
oi!

olá!

oi, gente!

eu sou a
dorô!

vai que
é sua, bentinho!
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moro aqui perto!
não sabia que vocês

brincavam aqui!
como você
nunca ouviu

a gente aqui no
campinho?

é, a dona simone,
que mora aqui

do lado, sempre diz
que a gente faz
muito barulho!

hahaha! eu não escuto! ainda uso
um aparelho igual a esse pra estimular

os ouvidos, mas não ouço mais!

como assim?
quer dizer que
você não ouve

nada?

é! eu ouvia bem pouquinho
quando nasci! uso o aasi*
desde que era bebê, mas

há um ano não escuto
mais nada!

* aasi - aparelho de

amplificação sonora individual,
também conhecido como

prótese auditiva convencional.
Dispositivo que amplifica o som.

mas como você
entende o que

eu estou falando
se não escuta?

eu sei
ler lábios!

nossa, você
lê os movimentos

da boca, que legal!
deve ser uma habi-

lidade e tanto!

eu aprendi!
eu olho a sua boca

e entendo!

e eu escuto
muito bem com ele!

é só você ter cuidado
com o aparelho que
vai ficar tudo bem!

verdade?
por favor,
me conta
como foi!

eu não ouço mais
com os dois ouvidos, estou
fazendo exames pra fazer

implante coclear!

é uma cirurgia, pedrinho!
os médicos implantam

um aparelhinho pra que as
crianças que não escutam,

possam ouvir!

implante
coclear?

já ouvi esse
nome... o que

é mesmo?

ah, foi assim...

...

continua!

eu sou implantada,
olha! e ainda enfeito
o meu aparelho pra

combinar com a roupa!
ele fica lindão!

puxa, é mesmo!
mas eu tenho tanto
medo dessa palavra,

cirurgia...

não precisa
se preocupar!

eu, por exemplo,
fiz quando era
pequenininha!
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eu tinha só um aninho
e seis meses de vida,
então eu não lembro
como foi!

MEUS PAIS ME 
CONTARAM  QUE 

FOI DESSE JEITO...

e me levaram pro hospital
pra fazer testes e saber se eu
tinha algum problema pra ouvir!

eles me achavam
muito quietinha...

chegando lá, os médicos disseram
tudo o que iriam fazer!

primeiro eu passei no otorrino! ele viu
dentro dos meus ouvidos com o
otoscópio, que é tipo uma lupa!

depois eu passei na doutora fono!
lá eu fiz audiometria, que é um teste
em cada ouvido pra saber o quanto
a gente consegue ouvir!

foi aí que descobriram que eu não
escutava com os dois ouvidos!

então eles responderam algumas
perguntas pra doutora fono!

aí passamos com a psicóloga
e a assistente social!

elas conversaram com meus pais, tiraram
as dúvidas e falaram pra fazer a cirurgia!

depois eu fiz os exames de tomografia e ressonância.
É como tirar umas fotografias, pros médicos verem COMO 
É O OUVIDO POR DENTRO! SABIAM QUE DE CADA UM É DIFERENTE?
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depois de uns dias eu fui fazer a cirurgia!
foi rápido, eu dormi e não senti nada!

depois a gente voltou pra casa
pra esperar o dia certo de voltar
pra ligar o aparelho!

e quando eles ligam o implante 
coclear você começa a ouvir!
mamãe ficou emocionada!

camila, eu não sabia que era fácil!
você me deu coragem! se até
um bebê faz a cirurgia,
vou fazer também!
muito obrigada!

de nada!

já sei!
turma, vamos juntos
acompanhar a dorô

nessa aventura!

continua...

e sabe o que foi mais legal? não
doeu nada fazer esses exames!
foi tão tranquilo que eu até dormi!

bem-vindos, amiguinhos!
sou o doutor otorrino e essa é a doutora fono!

os pais da dorô disseram que vocês
vão acompanhá-la a partir daqui
pra conhecer o hospital, não é?

sim, doutor!

e você, dorô,
está preparada
pro grande dia? sim!

então entrem!

puxa,
que lindo!

que
chique!

isso é um
hospital?

é lindo, não é?

sabia que vocês
iriam gostar!
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dorô, esse
é o último passo!

você já tirou o raio x
e fez a tomografia...

parecia
uma nave
espacial!

...e conversou
com a psicóloga!

é, a tia heloísa,
a minha mais
nova amiga!

agora eu quero
que você vista sua roupa

de astronauta porque chegou
o grande momento!

uau!

depois...
muito bem,

essa é a sala
de cirurgia! que bonita!

essa nave é
bem maior!

sim, hehehe!
seus pais e seus

amiguinhos vão ficar
te esperando do lado

de fora da nave
até o final!

eu sou a anestesista!
agora você vai colocar

essa máscara de astronauta,
está bem?

tudo bem!

pouco depois...

zzzzz...

algum tempo depois...

uaaaahhhh...

vejam,
ela acordou!

boa tarde,
astronauta!
tudo bem?

que sono
gostoso!

dorô,
a cirurgia

acabou e foi
um sucesso!

já acabou!?

sim, e você
foi uma ótima
astronauta!

um capacete!

mas lembre-se
de não mexer

nesses curativos!
você volta pra
casa amanhã!

como já
dissemos pra

sua mãe, você não
pode lavar a cabeça

nos próximos três dias!
e daqui a duas semanas

você volta pra tirar
os pontos!

e daqui a um
mês... vamos ligar

o seu implante
coclear!
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no dia seguinte...

dorô, enquanto eu
converso com seus pais,
aproveite que essa mesa 
de lanche é só pra você!

que delícia!

chomp, chomp...
quanto doce!

mais tarde...

tudo pronto,
dorô? sim, amigos,

vamos pra casa!

por quê eu
não ganhei
capacete?

tchau,
doutores!
até daqui a
uns dias!

tchau,
astronauta!

continua...

parte FINAL

dorô, essa é a hora
de ligar o aparelho!

por favor,
crianças, fiquem

quietinhas!

dorô, você
está me ouvindo?

nossa,
o que é esse

barulho?

é a chuva
batendo

na janela!

puxa vida,
que lindo!

sim!!
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EBAAAA!! vamos embora,
parou de chover!

ei, dorô!
espera a gente!

dorô! dorô!

ah... desculpa,
pessoal! escutei alguém falando,
mas não sabia que era meu nome...

os sons estão muito misturados ainda...
percebo que é fala mas não sei

o que está sendo dito!

tudo bem,
no começo é

assim mesmo, mas
depois melhora!

Lembre-se que é muito importante
usar o processador o dia inteiro,

tirar só para dormir e tomar banho!
você vai ouvir vários sons que serão

diferentes do que você lembra! seja curiosa,
pergunte e veja o que são esses sons,

assim você vai aprender mais rápido
a identificar todos eles!

é importante fazer
a terapia fonoaudiológica, lá você

vai aprender a reconhecer e diferenciar
vários sons da fala! e Atenção! Se você estiver

sentindo dor na região da cabeça que fica a antena,
pode ser que o ímã esteja muito forte!

Por favor, me avise imediatamente!

olha
a dorô,

pessoal!

oi, gente!
obrigada
por tudo!

ficou
bonita!

Dorô,
aqui está

um presente
meu!

borbole-
tinhas!

ficou
mais bonita! linda!

venha,
vamos brincar
de amarelinha!

sim!!!
mas cuidado

com essa bola,
tiago!

pode
deixar!

fim

sim, pra enfeitar
o seu aparelho!

no dia seguinte...
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Nas crianças, 
quanto mais cedo

for feito o implante coclear,
melhor o resultado! Mas lembre-se

que cada pessoa, ou criança,
podem ter resultados

diferentes!

Nas primeiras semanas 
o som é bem “estranho”...

não esqueça de manter os 
retornos periódicos de 

programação do processador
de fala para que a adaptação 

ao novo estímulo 
seja adequada!

A terapia fonoaudiológica
é essencial, antes e depois do implante!

Não se esqueça de participar 
da terapia. lá você também 

aprenderá a fazer da sua casa
um ambiente estimulador!

O implante
coclear deve ser

retirado no momento
de dormir e no banho

ou chuva! Não se esqueça
de desumidificar 

o aparelho
diariamente... além de
colocar as baterias
no carregador para 

serem
recarregadas!

É importante
levar o processador de fala
para uma limpeza e revisão 

anualmente na 
empresa especializada!

O retorno ao 
otorrinolaringologista 

deve ser feito, 
ao menos, uma vez por ano!

E mantenha o número
do telefone do seu médico
na sua agenda! Se tiver uma 
dor de ouvido, consulte-o 
imediatamente! Se precisar 

fazer ressonância magnética, 
ou qualquer outro exame, 

consulte a equipe!

Atendimento SUS: 
Rua Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155 – Prédio dos 
Ambulatórios – 6º andar – CEP 05403-003 – 
Pinheiros – São Paulo (SP) – Telefone: (11) 2661-6000
 
Atendimento Privado: 
Rua Capote Valente, 43, 1º andar, cj 14, 
CEP 05409-001– Pinheiros – São Paulo (SP) 
Telefone: (11) 3898-2210
Rua Teodoro Sampaio, 417 – 5º andar, cj 51, 
CEP 05405-000 – Pinheiros – São Paulo (SP) 
Telefone: (11) 3081-2012
 
Site: www.implantecoclear.org.br
FB: Grupo de Implante Coclear Hcfmusp
 

Equipe:
Diretor: Prof. Dr. Ricardo Ferreira Bento
Coordenador: Prof. Dr. Robinson Koji Tsuji

Cirurgiões: Prof. Dr. Rubens Vuono de Brito Neto, 
Dra. Mariana Hausen Pinna, Dra. Andrea Felice 
e Dra. Anna Carolina Fonseca
 
Fonoaudiólogas: Profa. Maria Valéria Goffi-Gomez, 
Ana Tereza Matos Magalhães, Paola Angelica Samuel, 
Ana Cristina Hiromi Hoshino e Bruna Lins Porto
 
Psicólogas: Heloísa Romeiro Nasralla, 
Erica Lavezzo Dias e Rosa Maria 
Rodrigues dos Santos

Grupo de Implante Coclear HC-FMUSP

Recadinho 
para os 
pacientes

Grupo de Implante 
Coclear  do Hospital 
das Clínicas e FMUSP


