


Com muito orgulho apresentamos o primeiro número da revista CEANNE. Nosso objetivo 
é levar ao público as atividades assistenciais e científicas que desenvolvemos. Nossa meta: 
aliviar, confortar e, se possível, curar, aqueles que são portadores de sintomas ou doenças 
neurológicas e neurocirúrgicas. O CEANNE hoje representa uma grande parcela do 
atendimento especializado na área de neurologia e neurocirurgia no Rio Grande do Sul e 
tem importante papel no atendimento ao SUS no Estado. Aqui você encontrará 
reportagens que mostram o presente e futuro da neurologia e neurocirurgia. A Dra. Luiza 
Malmann, otorrionolaringologista, fala do trabalho que utilizou cabeças de ovinos para 
simular abordagens com o endoscópio através do nariz para a retirada de tumores 
cerebrais localizados na base do crânio. O estudo foi publicado no Journal of Neurological 
Surgery, de Nova York, e teve grande repercussão no meio médico. O Gestor de 
Telemedicina do CEANNE, Fernando Pisa, relata a experiência da telemedicina no 
combate ao AVC em hospitais que não disponham de médicos neurologistas em plantão 
presencial. Muitas vidas já foram salvas e sequelas de AVC evitadas com o emprego de 
nossa tecnologia. A experiência na telemedicina no combate ao AVC é o tema da terceira 
reportagem. Na reportagem seguinte contaremos a história e dos objetivos do CEANNE. 
No munícipio de Rio Grande uma paciente muito especial conta a própria história de vida 
após superar o Acidente Vascular Cerebral. Na reportagem “Muito além da dor de cabeça” 
são abordadas dores devemos nos preocupar, pois existem determinados tipos de 
sensações que devem fazer com que procuremos um médico. Na parte final o Dr Joel 
Lavinsky nos falará dos cuidados que devemos ter com a audição desde cedo. Tenham uma 
boa leitura!

Dr. Gustavo Isolan Diretor do CEANNE
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Desenvolver uma pesquisa na área da saúde 
requer muitas exigências, principalmente 
quando se necessita de algo bastante 
complicado de se conseguir no Brasil: 
cadáveres humanos.

Para a Dra. Luíza Mallmann, esta dificuldade 
foi a principal motivação para o 
desenvolvimento de sua tese de mestrado, 
intitulada “Cabeça de cordeiro como um 
modelo de desenvolvimento de habilidades 
cirúrgicas em cirurgia endonasal”. A partir 
deste estudo abre-se uma nova oportunidade 
para as pesquisas serem desenvolvidas de 
maneira mais acessível aos cientistas e 
acadêmicos. Este método, que utiliza 
cabeças de cordeiros, já é utilizado na 
Croácia chega ao Brasil com o propósito de 
facilitar o acesso ao estudo e 
consequentemente oferecer cirurgias nasais 
de maior qualidade aos pacientes, 
possibilitando que mais casos de doença 
sejam resolvidos através de novos 
procedimentos. Nenhum animal foi 
sacrificado para o desenvolvimento deste 
trabalho,  esses estavam congelados e já 
haviam sido destinados para pesquisa. A 
cabeça de cordeiro assemelha-se a textura

do tecido humano, o que viabiliza as 
pesquisas utilizando este protótipo que pode 
facilmente ser adquirido nos frigoríficos. 
Para colocar em prática a análise foram 
convidados alunos do primeiro ano de 
residência médica do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre. Este foi o primeiro contato do 
grupo com a cirurgia endoscópica nasal. 
Também participaram os residentes do 
segundo e terceiro ano, que já tinham 
realizado a aplicação de técnicas cirúrgicas 
nasais.

O objetivo da participação destes grupos 
distintos foi comparar as experiências já 
obtidas com as novas e assim possibilitar 
uma curva de aprendizado. Os estudantes 
envolvidos na pesquisa demonstraram 
bastante interesse em continuar a pesquisa 
utilizando protótipos de animais para o 
estudo, “alguns integrantes, inclusive, 
comunicaram que teriam interesse em 
realizar cursos sobre o tema mais de uma vez 
ao ano se estes existissem”, destaca a 
realizadora da pesquisa, Dra. Luíza 
Mallmann. Toda a pesquisa foi desenvolvida 
com a orientação do Prof. Dr. Gustavo Rassier 
Isolan e co-orientação do Prof. Dr. Otávio

Bejzman Piltcher. Segundo o orientador do 
estudo, “este trabalho vem agregar muito 
valor ao treinamento dos neurocirurgiões e 
otorrinolaringologistas que realizam 
cirurgias dos seios nasais da base do crânio, 
tais como cirurgias de tumores da hipófise.

Iniciar esta curva de aprendizado em um 
modelo anatômico como este criado pela 
Dra. Luiza beneficiará muitos pacientes, pois 
o cirurgião já terá as habilidades 
desenvolvidas antes de ter contato com quem 
espera pelo procedimento”, considera Isolan. 
Os resultados apresentados ao final da 
pesquisa mostram uma maneira muito mais 
eficiente de continuar a desenvolver 
pesquisas na área da saúde no Brasil, pois 
muitas delas acabam parando na fase inicial 
do projeto por falta de recursos financeiros.

“Especificamente para a área da 
otorrinolaringologia os resultados mostram 
que o uso de cabeças de cordeiro pode ser 
uma alternativa de baixo custo e de fácil 
obtenção para aprimorar o manuseio dos 
instrumentos e da ótica nasal para 
procedimentos endoscópicos nasais”, 
ressalta a pesquisadora. 

O FUTURO DAS PESQUISAS
SOBRE CIRURGIAS NASAIS
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Não são poucos os desafios 
enfrentados pelas instituições 

públicas para manterem serviços de 
qualidade. Na área da saúde não 

poderia ser diferente. Comprometido 
em levar maior qualidade ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) o Ceanne 
desenvolveu o Programa de 

Telemedicina voltado aos pacientes 
de Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
Tendo em vista que esta doença é a 

segunda principal causa de mortes no 
Brasil e no mundo, O Ceanne (Centro 

Avançado de Neurologia e 
Neurocirurgia) apresenta o programa 

de Telemedicina desenvolvido pela 
empresa. O sistema pioneiro no Brasil 

possibilita que mais pessoas tenham 
acesso a profissionais especializados 

em neurologia a baixo custo para a 
instituição de saúde. Para o paciente, 
isto se reflete no atendimento rápido 

e capaz de reduzir até zero as 
chances de sequelas.

O uso da telemedicina
para salvar vidas
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A telemedicina se faz uma grande aliada na 
melhoria da qualidade dos serviços médicos. 
Através do programa é possível, por de 
teleconferência, que o paciente, mesmo 
estando em alguma cidade do interior seja 
observado e receba o diagnóstico de um 
especialista do Ceanne em Porto Alegre. 
Entre os objetivos do programa estão: levar 
aos pacientes do Sus atendimentos com 
tecnologia de ponta, custo mais baixo que 
profissionais em plantão presencial 24 horas 
e o convite para que gestores repensem o 
modelo de saúde utilizado atualmente. O 
programa existe há dois anos e municípios 
como Viamão, São Leopoldo e Santo Ângelo 
já contam com este tipo de atendimento. Ao 
iniciar o programa de Telemedicina na 
cidade, o Ceanne se responsabiliza por todos 
os profissionais que estarão envolvidos no 
atendimento do paciente ao chegar na 
emergência. Este processo dura dois dias.  

Também são instalados na unidade de saúde 
equipamentos de última tecnologia para 
garantir o contato rápido e preciso com o 
médico que estará em plantão na capital. Em 
Porto A l e g r e o s profissionais ficam no 
Hospital Moinhos de Vento e o atendimento 
acontece junto ao médico emergencista do 
interior. Estruturada com o que existe de 
mais moderno no mundo para o 
funcionamento do sistema, as centrais de 
telemedicina contam com uma câmera 
Policom HDX 6000, que permite a captação 
de imagens do paciente em tempo real e 
altíssima qualidade para o contato com o 
profissional que está em Porto Alegre. 
Também é instalado um computador e um 
equipamento especial que processa e 
transmite as imagens via internet. Fernando 
Pisa, gestor de telemedicina do Ceanne, 
salienta que atualmente 85% dos casos 
deAVC são isquêmicos, quando acontece o

entupimento da artéria, e os outros 15% são 
hemorrágicos, neste caso, ocorre o 
rompimento da artéria. “Quando a causa é o
entupimento, é possível o tratamento com 
medicação, porém o atendimento precisa ser 
feito em até quatro horas e meia após os 
primeiros sintomas”, explica Pisa.  Nesse 
tempo, se não existir um profissional 
especializado em neurologia na instituição 
pode-se estender e a demora do diagnóstico 
preciso acarreta em maiores sequelas para o 
paciente ou aumenta a possibilidade de óbito. 
O Programa de Telemedicina vem atuar 
nestes casos em que se é necessário o 
atendimento ágil e de qualidade. As 
consequências do investimento em 
Telemedicina são moradores da cidade 
melhor assistido e podendo s e r b e n e fi c i 
a d o s c o m equipamentos de alta tecnologia 
afim de salvar cada vez mais vidas.
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Já presente com o Programa 
de Telemedicina nas cidades 
de Viamão e São Leopoldo, o 
Ceanne chega à Santo Ângelo 
para oferecer maior qualidade 
no atendimento aos pacientes 
do Sus (Sistema Único de 
Saúde) com suspeita de AVC 
(Acidente Vascular Cerebral) 
na região das Missões. 
O serviço implementado na 
segunda quinzena de maio já 
conta com projetos para a 
expensão ainda em 2016.

Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Através 
de teleconferência é possível realizar 
atendimento imediato e possibilitar que as 
sequelas da doença sejam amenizadas, 
podendo, inclusive, salvar vidas.

No interior do Estado, muitas vezes a 
prefeitura não dispõe de verba suficiente 
para manter um profissional de neurologia 
no hospital. O Programa de Telemedicina do 
Ceanne apresenta vantagens também na 
questão financeira, que com menos 
investimento se consegue oferecer um 
atendimento de qualidade e com alta 
tecnologia.

Em Santo Ângelo a central de telemedicina 
conta com uma câmera Policom HDX 6000, 
que capta imagens do paciente em excelente 
resolução, possibilitando que os 
neurologistas avaliem a real situação do 
paciente.

Também possui um computador e 
equipamento que processa e  transmite as 
imagens via internet para o hospital em Porto 
Alegre. Os profissionais que já trabalham 
com este tipo atendimento receberam

treinamento durante dois dias pelo gestor de 
Telemedicina do Ceanne, Fernando Pisa e 
pela neurologista Daiane Piccolotto.

 Agora os pacientes que chegarem ao 
hospital da cidade com sintomas de AVC 
serão atendidos pelos médicos plantonistas 
que entrarão em contato direto com a equipe 
que fica disponível 24 horas no hospital

CEANNE CHEGA AO
HOSPITAL SANTO ÂNGELO
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Uma história de sucesso
ceanne

Um jovem que gostava de 
analisar pessoas presta 
vestibular para medicina na 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, apaixona-se 
pela neurocirurgia e hoje 
além de cirurgião e professor 
universitário carrega em seu 
currículo o título de 
idealizador do CEANNE, 
Centro que cada vez agrega 
mais profissionais em prol do 
desenvolvimento da saúde 
humana.

Acompanhe a entrevista com o Dr. Gustavo 
Isolan:

Redação: O que lhe fez decidir ingressar na 
faculdade de medicina?

Isolan: Quando o jovem termina o segundo 
grau geralmente não tem ideia do que deseja 
fazer, pelo menos foi assim comigo. Desde 
muito jovem sempre tive interesse pelo 
comportamento humano e por isso entrei na 
medicina pensando em me especializar 
depois em psiquiatria. Não havia cogitado 
fazer neurocirurgia, até que fiquei 
apaixonado pela maravilhosa anatomia do 
cérebro e quis aprender como acessa-la para 
ajudar aqueles que sofrem com doenças 
neurocirúrgicas.

R: Como e quando surgiu o CEANNE? E qual 
a representatividade dos mesmos em sua

vida profissional?

I: A ideia de construir um Centro Avançado de 
Neurologia e Neurocirurgia, o CEANNE, em 
hospitais fora de grandes centros tem pelo 
menos 10 anos, mas o primeiro projeto 
implementado há cinco anos no Hospital 
Centenário de São Leopoldo com o Dr. 
Leandro Dini. Hoje o CEANNE está presente 
em Uruguaiana, Rio Grande, São Leopoldo e 
Viamão, oferecendo uma estrutura de gestão 
e investimento em tecnologia que tem 
beneficiado e ajudado muitos colegas 
neurocirurgiões. Pacientes que antes 
precisavam ser encaminhados para a capital 
são agora tratados com qualidade plena nos 
locais onde o CEANNE está presente.

R: Quais as principais mudanças que o 
senhor vê na neurocirurgia do início da sua 
carreira para os dias atuais?
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do tecido humano, o que viabiliza as 
pesquisas utilizando este protótipo que pode 
facilmente ser adquirido nos frigoríficos. 
Para colocar em prática a análise foram 
convidados alunos do primeiro ano de 
residência médica do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre. Este foi o primeiro contato do 
grupo com a cirurgia endoscópica nasal. 
Também participaram os residentes do 
segundo e terceiro ano, que já tinham 
realizado a aplicação de técnicas cirúrgicas 
nasais.

O objetivo da participação destes grupos 
distintos foi comparar as experiências já 
obtidas com as novas e assim possibilitar 
uma curva de aprendizado. Os estudantes 
envolvidos na pesquisa demonstraram 
bastante interesse em continuar a pesquisa 
utilizando protótipos de animais para o 
estudo, “alguns integrantes, inclusive, 
comunicaram que teriam interesse em 
realizar cursos sobre o tema mais de uma vez 
ao ano se estes existissem”, destaca a 
realizadora da pesquisa, Dra. Luíza 
Mallmann. Toda a pesquisa foi desenvolvida 
com a orientação do Prof. Dr. Gustavo Rassier 
Isolan e co-orientação do Prof. Dr. Otávio

ceanne
I: Antes não havia um conceito de 
subespecialização dentro da neurocirurgia 
como existe hoje. Hoje existem profissionais 
neurocirurgiões especializados em dor, 
tumores cerebrais, neurocirurgia vascular, 
entre outras áreas. Para determinadas 
doenças a subespecialização é importante, 
pois algumas doenças são raras e seriam, a 
princípio, melhor operadas por um 
subespecialista que tenha mais experiência e 
seja referência para realizar determina- do 
tipo de cirurgia. Outra diferença é que 
atualmente uma sequela após um 
procedimento neurocirúrgico é cada vez mais 
inaceitável. Isso é muito positivo, pois além 
dos pacientes terem maior acesso as 
informações e saberem o que esperar de um 
procedimento, existem tecnologias, como a 
monitorização neurofisiológica 
intraoperatória, que podem prever e evitar 
sequelas neurológicas causadas pela 
cirurgia. Além disso, pelo maior 
conhecimento da história natural de muitas 
doenças, algumas vezes a melhor conduta é 
não realizar qualquer tipo de cirurgia, pois a 
cirurgia pode ser mais deletéria do que a 
própria doença. Este conceito mais 
conservador serve muito para alguns 
tumores benignos de pequeno tamanho e 
para doenças da coluna, tais como hérnias de 
disco e artroses.

R: O que o Ceanne vem a agregar hoje na 
saúde da população?

I: Vem agregar o acesso a atendimento 
neurológico e neurocirúrgico para uma 
população que antes esperava mais de um 
ano para conseguir uma consulta com 
especialista. Além disso, os cuidados pré e 
pós-operatórios dos pacientes operados pelo 
CEANNE visam em primeiro lugar a 
segurança de quem é atendido. Parte desta 
segurança deve-se ao fato de sempre ter pelo 
menos um neurocirurgião presencialmente 
no hospital 24 horas por dia, sete dias por 
semana. Isso faz toda a diferença, pois para o 
cérebro, alguns minutos ou poucas horas de 
atraso no tratamento podem causar uma 
sequela definitiva.

R: Quais são seus planos profissionais para o 
futuro?

I: Contar com mais colegas neurocirurgiões 
neste grande projeto e que estes estejam 
cada vez mais satisfeitos por oferecrem 
neurocirurgia descentralizada e de ponta 
para seus pacientes. Uma neurocirurgia 
autossuficiente com o que tem de melhor em 
tecnologia e humanização para a população 
atendida. Além disso, também imagino um 
local onde as forças dos neurocirurgiões são 
somadas e não dispersadas pela falta de 
aproveitamento profissional. Pessoas 
engajadas existem, basta saber reconhecer o 
que de melhor cada profissional pode 
agregar à saúde.

“PACIENTES QUE ANTES 
PRECISAVAM SER 
ENCAMINHADOS PARA A 
CAPITAL SÃO AGORA 
TRATADOS COM QUALIDADE 
PLENA ONDE O CEANNE 
ESTÁ PRESENTE.” 
Dr. Gustavo Isolan
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CEANNE CIDADES:
RIO GRANDE GANHA UMA
NOVA ARQUIVISTA
Além da alegria, da vontade de 
desenvolver novas habilidades 
e buscar a cada dia se gostar 
ainda mais, professora 
aposentada, arquivologista, 58 
anos e um AVC (Acidente 
Vascular Cerebral) também 
são pontos que identificam 
Gicelda de Ávila Farias, uma 
dos pacientes que mudaram a 
própria história depois de 
conhecer o Ceanne.
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A gaúcha Gicelda é natural de Canguçu, 
considerada por ela mesma uma cidadã de 
Rio Grande e tem agora, como sua segunda 
cidade natal Porto Alegre, onde realizou a 
cirurgia mais importante da sua vida. Hoje 
presenteia a sua cidade do coração,

Rio Grande, com o trabalho no arquivo 
municipal. Em 2009, quando a então 
professora de educação física Gicelda, teve a 
confirmação do AVC que acarretou em uma 
lesão no lado esquerdo do cérebro as
condições de saúde na cidade em que residia 
eram limitadas, fazendo com que a mesma 
precisasse procurar ajuda médica em 
Pelotas, município mais próximo com 
capacidade para atende-la.

Mesmo assim o atendimento não a 
convenceu sobre a real necessidade de ser 
submetida ao processo cirúrgico. Foi então 
até Porto Alegre e conheceu o Dr. Gustavo 
Isolan, diretor técnico do Ceanne.

A neurocirurgia foi realizada no mesmo ano 
pelo doutor Isolan e sua equipe no Hospital 
de Clínicas. Como já era previsto, Gicelda 
apresentou problemas na área da fala, o que 
causou a necessidade de fazer 
acompanhamento fonoaudiológico com jogos 
educativos e exercícios sensoriais.

Ao retornar ao trabalho teve que trocar as 
quadras de esportes da Escola Estadual de 
Ensino Médio Lilia Neves  pela biblioteca da 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. 
Pedro Francisco Bertoni. A troca de função 
não foi um problema para Gicelda e sim um

estímulo para voltar aos estudos e alguns 
anos depois concluir a graduação em 
Arquivologia. Pelo destaque na evolução na 
sequela que afetou a fala, a então formanda 
foi escolhida por unanimidade como oradora 
da turma.

Para o futuro Gicelda não faz planos fora dos 
que sempre manteve: “quero continuar em 
harmonia com tudo o que me cerca. Isso me 
traz a felicidade que preciso para seguir 
vivendo meus dias, um após o outro”, 
pondera a arquivologista.

Gicelda mostra que confiança na equipe 
médica e dedicação ao tratamento após a 
cirurgia são capazes de devolver ao paciente 
o que ele jamais imaginava conquistar depois 
de passar por um procedimento cirúrgico de 
alta complexidade: a chance de sempre 
evoluir mais, seja como pessoa ou seja como 
profissional.

O Ceanne fica sempre com os braços abertos 
para acolher pessoas em situações como as 
de Gicelda, que felizmente pode, cheia de 
orgulho, compartilhar sua história de luta e 
superação.
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Por vezes fraca, bastante 
incômoda ou persistente, 
segundo a Associação 
Brasileira de Cefaleia, 95% da 
população brasileira já teve ou 
terá a famosa dor de cabeça. 
As receitas de sabedoria 
popular são inúmeras e as 
dúvidas sobre qual funciona 
melhor, se é que funciona, 
também. Os remédios que 
podem ser adquiridos sem 
receita médica parecem brotar 
da memória de todos neste 
momento. 

Podem até existir formas rápidas de aliviar, 
mas seria esta a maneira correta de tratar 
um problema desconhecido? Algumas dores 
de cabeça são passageiras, porém quando é 
percebi da frequentemente pode estar 
apresentando algo mais importante e que 
precisará ser tratado. Este pode ser um 
sintoma de algo grave, como a enxaqueca, 
por exemplo, na qual a dor de cabeça é 
apenas um sintoma da doença e pode, em 
alguns casos, não aparecer.

Na enxaqueca existem outros sintomas, que 
podem ser a aversão à luz, sensibilidade ao 
barulho. Também podem ser percebidos na 
face por inchaço e coriza. A pessoa com a 
doença também sente medo e sofre de 
diurese em excesso, tem alteração na 
pressão, entre outros sintomas. Este 
problema afeta 20% da população feminina 
no Brasil A enxaqueca é apenas um exemplo 
das mais de 200 causas da dor de cabeça. Os 
sintomas que acompanham a doença 
ajudarão o médico a passar o diagnóstico 
preciso do que precisa ser tratado.

Além desta, outras complicações graves 
podem ser descobertas ou evitadas através 
do mesmo sintoma, como por exemplo, o 
AVC, a meningite ou a encefalite.  Algo que 
ajudará você e seu médico chegarem a uma 
conclusão sobre o seu problema é o “Diário 
da Dor”.

Quando se fala em dor de cabeça também se 
pensa em causas daquelas que são 
consideradas as mais comuns, como fome, 
cansaço, stress, etc. 

Anote sempre que sentir o sintoma, horário 
em que iniciou e quanto tempo durou, como 
dormiu na noite anterior, se ingeriu algo 
diferente nas últimas 24 horas, em que 
estava pensando no momento em que o 
incômodo foi percebido e se fez algo para se 
sentir melhor. 

A dor de cabeça também pode estar 
associada a problemas neurológicos e isto 
requer atendimento imediato. Nesses casos 
ela costuma vir acompanhada de outros 
sintomas pelo corpo, como alteração de 
sensibilidade, dificuldade para caminhar ou 
falar. 

Assim que perceber qualquer alteração 
nesse sentido busque algum atendimento de 
urgência, caso seu médico não possa o 
atender no momento. Se sentir febre, dores 
no corpo, náuseas, dificuldades de 
movimentar o pescoço e perceba dores pelo 
corpo acompanhadas de dores de cabeça 
também é necessário consultar o seu 
médico.

Normalmente estes sintomas indicam 
abscesso cerebral, sinusite ou dengue. 
Gripes ou pequenas infecções também 
podem apresentar estas características, mas 
o profissional saberá diferenciá-las e indicar 
o tratamento adequado. Quando o caso não 
tiver sigo diagnósticado como grave, algumas 
mudanças no compor-tamento podem ajudar 
a acabar com o problema: evitar 
preocupações, manter a dieta equilibrada e 
praticar atividades  físicas certamente 
ajudarão também na prevenção de futuras 
doenças.

MUITO ALÉM DA DOR
DE CABEÇA
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Dicas do
Médico

O ronco é o principal 
sintoma para identificar 
apneia do sono, que 
acontece quando a 
respiração é interrompida 
enquanto a pessoa dorme. 
Este sintoma também pode 
identificar ansiedade e 
depressão.

O bruxismo, ranger dos 
dentes, quando não tratado 
pode influenciar no 
aparecimento de outros 
problemas, como dores de 
cabeça, dor muscular facial 
e dor generalzada no 
crânio. A frequência do 
bruxismo pode aumentar a 
cada noite e está 
diretamente ligada ao 
stress emocional e físico.

O AVC (Acidente Vascular 
Cerebral) é caracterizado 

pelo início agudo de um 
déficit neurológico que 

persiste por, no mínimo, 
24 horas. Através de um 

distúrbio da circulação do 
cérebro o envolvimento 

focal do órgão fica 
comprometido e pode 

progredir ou regredir ao 
longo do tempo.
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Ouvir a voz da mãe, músicas ou os sons do 
ambiente é o que se espera como um dos 
primeiros sinais a serem reagidos pelos 
bebês, mas nem sempre isso acontece. No 
Brasil, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), 11% da população 
apresenta algum tipo de deficiência auditiva. 

Deste número, 0,2% nunca ouviu. Hoje em dia 
as maternidades já se responsabilizam por 
fazer os primeiros testes de audição em 
todos os bebês antes mesmo da alta 
hospitalar, entre eles, o famoso “teste da 
orelhinha”. O primeiro teste que é realizado é 
o das emissões otoacústicas, avalia como o 
ouvido interno responde aos estímulos 
sonoros. Na oportunidade é colocado um 
fone de ouvido na criança e este é conectado 
a um computador, que avaliará a audição, por 
isso chamado de “teste da orelhinha”. Caso 
os resultados obtidos sejam negativos após a 
segunda tentativa é realizado outro teste de 
complementação, o potencial evocado 
auditivo de tronco cerebral e em seguida 
também deve ser feita uma avaliação 
completa com um otorrinolaringologista. Se 
já houver surdez na família, pode ser 
realizado o teste genético ainda na gravidez.  

No caso de recém-nascidos, a surdez pode 
ocorrer por complicações no trabalho de 
parto, onde é chamada de surdez congênita. 
Isso não exclui a possibilidade de ser 
adquirida nos primeiros anos de vida.

Segundo o Dr. Joel Lavinsky, 
otorrinolaringologista do Ceanne, 
aproxima-damente 25% dos casos de surdez 
têm origem desconhecida, metade 
apresentam causa genética e os outros 25% 
vêm de fatores ambientais. Um exemplo disto 
pode ser a rubéola, caso a mãe a adquira no 
período de gestação.  A surdez não impede 
que o bebê se desenvolva normalmente, 
brinque, aprenda e tenha um futuro de 
sucesso, desde que o acompanhamento 
médico seja realizado assim que esta 
característica for percebida. “A intervenção 
precoce é importante para o desenvolvimento 
da linguagem e das habilidades que podem 
ser afetadas pela surdez. Os recém-nascidos 
com diagnóstico desta deficiência devem ser 
encaminhados para reabilitação o mais 
rápido possível, especialmente antes dos 
seis meses de vida. A reabilitação pode 
envolver o uso de aparelhos auditivos para 
amplificação sonora. No entanto, se a perda

auditiva for bilateral severa/profunda, a 
criança pode ser uma candidata à implante 
coclear, se não houver benefício com 
aparelho auditivo. O implante coclear 
consiste em eletrodos que são inseridos na 
cóclea e um dispositivo externo capta e 
processa o som. Este implante restabelece a 
função do ouvido interno ao levar sinal 
auditivo até o cérebro. Tanto as crianças com 
aparelhos auditivos, quanto as crianças com 
implantes cocleares, necessitam de um 
acompanhamento para terapia de linguagem 
com fonoaudiólogo”, explica Lavinsky.

O diagnóstico da surdez em uma criança 
nunca é esperado, mas este deve ser aceito 
com todo o carinho e cuidado que ela merece. 
Assim o bebê não se desenvolverá vendo a 
falta de audição como uma barreira e se 
adaptará facilmente à realidade em que vive. 
Ainda é importante reforçar que o primeiro 
exame, o teste da orelhinha funciona mais 
como uma triagem para garantir que o bebê 
não tem problemas de audição, mas, assim 
como nas outras áreas da saúde, os pais ou 
responsáveis devem permanecer atentos a 
possíveis sinais que possam identificar a falta 
da audição. E também é relevante ressaltar 
que em caso de reprovação no teste da 
orelhinha não quer dizer que o bebê seja 
surdo, mas mostra que aquela criança 
precisa de ainda mais atenção neste sentido 
e que precisa ser encaminhada o mais breve 
possível para uma avaliação com um 
otorrinolaringologista.

O CUIDADO COM A
AUDIÇÃO DESDE CEDO
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