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RESUMO 

 

Almeida GFL. Implante coclear bilateral sequencial: Resultados em 

crianças e adolescentes [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2018. 

 

INTRODUÇÃO:  A utilização do Implante Coclear (IC) bilateral pode promover o 

desenvolvimento das vias auditivas centrais de maneira simétrica, beneficiando, 

assim, o desenvolvimento das habilidades auditivas e melhorando a localização 

sonora e a habilidade de percepção auditiva da fala em situações de ruído 

competitivo. OBJETIVO: Avaliar a habilidade de reconhecimento de fala em 

crianças e adolescentes usuários de IC bilateral sequencial, considerando a 

relação das variáveis: idade cirúrgica, tempo de uso do dispositivo e intervalo 

entre as cirurgias. METODOLOGIA: Foram avaliados 14 indivíduos com idades 

entre dez e 16 anos, que receberam indicação cirúrgica para a utilização do IC 

bilateral sequencial como forma de intervenção no processo de habilitação 

auditiva. A habilidade de reconhecimento de fala foi avaliada por meio de listas 

de sentenças construídas na língua portuguesa, apresentadas em duas 

situações: no silêncio, com intensidade fixa de 60 dB NPS, e no ruído 

competitivo, com a relação sinal/ruído de +15 dB. A avaliação foi realizada nas 

seguintes condições: unilateral com o 1º IC ativado, unilateral com o 2º IC ativado 

e bilateral com ambos os dispositivos ativados. RESULTADOS: Os resultados 

dos testes de reconhecimento de fala demonstraram melhor desempenho tanto 

no silêncio quanto no ruído para a condição IC bilateral, quando comparado ao 

1º IC e 2º IC isoladamente. Um pior resultado de reconhecimento de fala foi 

encontrado com o uso 2º IC isoladamente. Não foi encontrada correlação 

estatisticamente significante entre idade cirúrgica, intervalo entre as cirurgias e 



 

 

tempo de uso do 2º IC e o desempenho de percepção auditiva da fala para todas 

as condições avaliadas. O uso do AASI anterior ao 2º IC beneficiou os resultados 

de percepção auditiva da fala com o 2º IC, tanto no silêncio quanto no ruído. 

CONCLUSÕES: O IC bilateral proporcionou melhor reconhecimento de fala em 

situações de silêncio e de ruído, quando comparado com o IC unilateral, 

independente do intervalo entre as cirurgias, da idade cirúrgica e do tempo de 

uso do 2º IC. O reconhecimento de fala com o 1º IC foi significativamente melhor 

do que com o 2º IC, tanto no silêncio quanto no ruído. O uso do AASI anterior ao 

2º IC influenciou o desempenho de reconhecimento de fala com o 2º IC, tanto no 

silêncio quanto no ruído. 

 

Descritores: implante coclear; audição; perda auditiva; criança; percepção da 

fala; surdez. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Almeida GFL. Sequential bilateral cochlear implant: results in children and 

adolescents [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2018. 

 

Introduction: The use of bilateral cochlear implants (CI) may be able to promote 

symmetrical development of the central auditory pathways, in order to benefit the 

development of auditory skills and to improve auditory localization and speech 

perception in noise situations. Purpose: to evaluate the ability of speech 

recognition in children and adolescents with sequential bilateral CI, considering 

the variables: surgical age, time of use of the device and interval between 

surgeries. Methods: Fourteen individuals between ten and 16 years, who 

received a surgical indication for sequential bilateral CI. The speech recognition 

was evaluated through lists of sentences constructed in Portuguese and 

presented in two situations: in silence, with fixed intensity of 60 dB SPL and in 

competitive noise, with a signal-to-noise ratio of + 15 dB. The evaluation was 

performed under the following conditions: unilateral with the 1st CI; unilateral with 

the 2nd CI and bilateral. Results: The results of speech recognition tests showed 

better performance in both silence and noise for bilateral CI condition when 

compared to the 1st CI and 2nd CI alone. Lower results were found with the 

second CI alone. No statistical correlation was found between surgical age, 

interval between surgeries and time of use of device with speech recognition 

performance for all conditions. The use of hearing aids prior to the 2nd CI 

benefited the results of speech recognition with 2nd CI in both silence and noise. 

Conclusions: Bilateral CI provided better speech recognition in both silence and 

noise situations when compared to unilateral CI, regardless of the interval 



 

 

between surgeries, surgical age and the time of use of the device. Speech 

recognition with the 1st CI was significantly better than with the 2nd CI, both in 

silence and noise. The use of hearing aids prior to the 2nd CI influenced the 

performance of speech recognition both in silence and noise. 

 

Descriptors: cochlear implantation; hearing; hearing loss; child; speech 

perception; deafness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A deficiência auditiva é um dos principais distúrbios que podem interferir no 

desenvolvimento da linguagem e da fala. O Joint Committee on Infant Hearing 

(JCIH, 2007) recomendou que o diagnóstico desse quadro ocorra até os três 

meses de vida a fim de tornar possível uma intervenção precoce e minimizar o 

impacto da privação sensorial auditiva.  

Dentre os recursos tecnológicos disponíveis para habilitação e reabilitação 

da deficiência auditiva neurossensorial de grau severo a profundo estão o 

Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) e o Implante Coclear (IC).  

O IC pode ser indicado para indivíduos que não obtêm benefícios para a 

percepção dos sons da fala com o AASI. Trata-se do mais importante avanço no 

tratamento de crianças com deficiência auditiva adquirida antes do 

desenvolvimento da linguagem oral (pré-linguais), especialmente quando 

realizado nos primeiros anos de vida (Miyamoto et al., 2003; Harrison et al., 2005; 

Tomblin et al., 2005). O dispositivo proporciona acesso aos sons da fala e a 

apropriação incidental da linguagem oral (Moret et al., 2007; Yang et al., 2011). 

Porém, mesmo diante de toda a tecnologia aplicada aos implantes 

cocleares da geração atual e do fato de os usuários de IC unilateral 

apresentarem compreensão da fala em ambientes silênciosos, algumas 

dificuldades surgem em situações cotidianas, como na localização dos sons e 

compreensão da fala em ambientes ruidosos (Fu et al., 1998; Nelson e Jin, 2004; 

Stickney et al., 2004). Tais funções requerem a habilidade da binauralidade, a 
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qual pode não ser favorecida com a utilização do IC unilateral (Brown e Balkany, 

2007). 

Uma possibilidade para o acesso à binauralidade é o uso do AASI na orelha 

não implantada, em usuários de IC unilateral, que apresentem resíduo auditivo. 

Denominada estimulação bimodal (Ching et al., 2005), é recomendada pela 

literatura científica, já que pode trazer vantagens binaurais, como a melhora na 

percepção auditiva da fala em ambientes ruidosos (Hamzavi et al., 2004; 

Offeciers et al., 2005; Ching et al., 2007; Ching e Incerti, 2012). 

Outra alternativa para promover a binauralidade que vem sendo efetivada 

nos últimos anos, no contexto internacional, é a indicação do IC bilateralmente 

(Litovsky et al., 2006b; Gordon e Papsin, 2009;). 

Lovett et al. (2010) apontaram três motivações para implantar a segunda 

orelha: assegurar que a melhor orelha seja estimulada; fornecer um backup, 

caso haja uma falha no dispositivo, bem como propiciar os benefícios da audição 

binaural, permitindo uma melhora na habilidade de localização de fontes sonoras 

e na percepção auditiva da fala em ambientes ruidosos (Moore et al., 2003; 

Litovsky, 2005). 

Na 11ª Conferência sobre Implantes Cocleares e outras tecnologias 

implantáveis, realizada em Estocolmo, um grupo de cirurgiões europeus se 

reuniu, com o objetivo de estabelecer um consenso para que os centros de 

referência desenvolvessem melhores práticas para o tratamento com o IC. A 

literatura existente foi avaliada, e a seguinte declaração foi consensualmente 

acordada: “Bebês e/ou crianças candidatos a implantes cocleares devem ser 

submetidos a cirurgia simultaneamente, logo que possível, após o diagnóstico 

definitivo da deficiência auditiva, para que ocorra o desenvolvimento auditivo”. 
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Foi recomendada também a utilização de uma técnica cirúrgica atraumática para 

preservar a função coclear, minimizar danos e permitir uma possível 

reimplantação (Ramsden et al., 2012). 

No Brasil, o IC bilateral foi contemplado pelos planos de saúde no seu rol 

de procedimentos, a partir da Resolução Normativa da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) - RN Nº 261 de 28 de julho de 2011, e no Sistema 

Único de Saúde (SUS), a partir da Portaria nº 2.776/GM/MS, de 18 de dezembro 

de 2014. 

A cirurgia de IC bilateral pode ser realizada de forma simultânea ou 

sequencial. Em um procedimento simultâneo, os dois dispositivos internos são 

inseridos em um único ato cirúrgico; em um procedimento sequencial, o segundo 

dispositivo interno é implantado meses ou anos após a primeira cirurgia. Nos 

casos de implantação sequencial, pesquisadores da área vêm discutindo os 

resultados pós-cirúrgicos, em especial, o impacto do intervalo de tempo entre a 

primeira e a segunda cirurgia para os resultados de reconhecimento de fala 

(Moret, 2016). 

O IC bilateral é uma realidade no Brasil, e o interesse pela segunda cirurgia 

em pacientes com IC unilateral é crescente. O intervalo entre as cirurgias pode 

ser de meses ou anos, o que leva à necessidade de se avaliar o desempenho 

das habilidades auditivas desses indivíduos ao longo do tempo. Entretanto, são 

escassos os trabalhos na literatura científica com a experiência brasileira de 

usuários de IC bilateral. 

Neste contexto, torna-se de fundamental importância avaliar os benefícios 

do IC bilateral bem como a influência dos aspectos capazes de favorecer a 

vantagem bilateral, de modo a auxiliar na indicação de novos candidatos, assim 
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como na condução do processo terapêutico fonoaudiológico. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar a habilidade de reconhecimento de 

fala em crianças e adolescentes usuários de IC bilateral sequencial. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 Comparar o reconhecimento de fala no silêncio e no ruído com o uso do 

1º IC, do 2º IC e do IC bilateral; 

 Analisar a influência das variáveis: idade cirúrgica, tempo de uso do 

dispositivo e intervalo entre as cirurgias para o reconhecimento de fala no 

silêncio e no ruído com o 2º IC e com o IC bilateral; 

 Analisar a influência do uso do AASI anterior ao 2º IC para o 

reconhecimento de fala no silêncio e no ruído com o 2º IC e com o IC 

bilateral. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Os textos utilizados para embasar a fundamentação teórica deste estudo 

foram organizados conforme o encadeamento de ideias. Sempre que possível a 

ordem cronológica foi mantida. 

 

Os temas abordados foram organizados em dois tópicos: 

 Propriedades da binauralidade; 

 Implante coclear bilateral em crianças e adolescentes. 

 

3.1  Propriedades da binauralidade 

A audição binaural permite um bom desempenho do sistema auditivo, com 

uma melhor compreensão da fala no silêncio e em ambientes ruidosos. A 

melhora da capacidade auditiva é determinada por uma combinação de 

fenômenos físicos e processos neurológicos que são fundamentalmente de 

origem central e relacionados à integração do sinal percebido em cada orelha 

(Colburn et al., 1987). 

O fenômeno físico fundamental é denominado "efeito sombra de cabeça", 

que é amplamente responsável pela melhoria da compreensão da fala no ruído. 

A cabeça age como uma barreira acústica para as fontes sonoras, de modo que 

o som e o ruído, provenientes de diferentes locais espaciais, chegam a cada 

orelha com sinais de tempo e intensidades diferentes. A orelha mais próxima da 

fonte de ruído terá uma relação sinal/ruído (S/R) inferior à da orelha mais próxima 

do sinal de fala, proporcionando, portanto, uma vantagem auditiva. O efeito 

sombra de cabeça é mais eficaz para sons de alta frequência, resultando em 



Revisão da Literatura                                              28 

 
  

uma atenuação aproximada de 7 dB (Dillon e Turramurra, 2001). 

A audição binaural ocorre devido à capacidade do sistema auditivo central 

em processar e melhorar a percepção auditiva recebida em qualquer orelha 

individualmente, combinando a informação que chega em ambas. Tal 

propriedade é atribuída a dois processos: o efeito "squelch binaural", isto é, a 

capacidade de selecionar a orelha com a melhor relação S/R quando as fontes 

de fala e ruído estão espacialmente separadas; e o processo de "somação 

binaural", isto é, a capacidade de integrar centralmente o som recebido em cada 

orelha quando fontes de fala e ruído são coincidentes no espaço. 

O efeito squelch binaural ocorre porque o sistema nervoso central tem a 

capacidade de reconhecer e processar as diferenças nos sinais de tempo e 

intensidade que chegam a cada orelha, o que, em última instância, permite 

separar melhor a fala do ruído e, posteriormente, melhorar a inteligibilidade do 

sinal de fala desejado. Já o efeito de somação binaural se refere à vantagem de 

processar a informação auditiva que chega às orelhas simultaneamente, com 

informações idênticas de tempo e intensidade em cada uma delas (Müller et al., 

2002). 

Ching et al. (2004) destacaram que a redundância e a interação binaural 

são dois processos centrais, os quais, quando combinados, melhoram a relação 

S/R dos sinais acústicos vindos de diferentes direções. A redundância binaural 

pode ser vista como uma vantagem relacionada à possibilidade de as duas 

orelhas receberem o mesmo sinal e ruído quando são apresentados igualmente 

a ambas as orelhas ou à frente do indivíduo. Já a localização sonora é possível 

pela habilidade do sistema nervoso auditivo central de calcular diferenças 

mínimas nas características do som que chega em cada orelha.  
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Desta forma, a escuta binaural é a capacidade de uso de ambos os 

hemisférios e a transferência inter-hemisférica na análise da informação 

apresentada em ambas as orelhas simultaneamente. Ching et al. (2004) 

descreveram que a oportunidade de entrada em ambas as orelhas deve ser 

sempre oferecida, e que entre as variáveis que podem influênciar os benefícios 

bilaterais estão o período de privação auditiva, o grau da perda auditiva e a 

assimetria no processamento do sinal de entrada entre as orelhas. Além disso, 

o processamento do sinal pelo IC não garante todas as pistas necessárias para 

a análise e a integração binaural no sistema nervoso auditivo central. Os 

resultados da estimulação bilateral dependem dos processos centrais e, 

consequentemente, da reabilitação e da integração das informações. 

Para os indivíduos com perda auditiva neurossensorial de grau profundo 

em ambas as orelhas, a binauralidade pode ser atingida de duas formas: por 

meio da estimulação bimodal, que consiste no uso do AASI, quando há audição 

residual na orelha não implantada, e por meio da estimulação bilateral, na qual 

o IC é utilizado em ambas as orelhas. Em seus estudos, Gordon et al. (2011) 

enfatizaram que existem múltiplos períodos sensíveis para a estimulação 

durante o desenvolvimento das vias auditivas, os quais devem ser considerados 

para determinar o momento da implantação bilateral. Os autores concluíram que 

o desenvolvimento da binauralidade é interrompido em indivíduos com perda 

auditiva neurossensorial de grau profundo e que, considerando a fase de 

desenvolvimento neuronal em que se encontram, é necessário encurtar o tempo 

que permanecem em privação sensorial para, assim, evitar ou restringir a 

reorganização das vias auditivas. Ressaltaram que, se o tempo de espera para 

a cirurgia do IC bilateral for prolongado, a capacidade de promover ao máximo 
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os benefícios da binauralidade poderá ser limitada. 

Segundo Litovsky e Gordon (2016) as habilidades auditivas são essenciais 

para as crianças à medida que crescem, já que fornecem pistas importantes para 

determinar a localização da fonte sonora no ambiente. A audição binaural tem 

mecanismos para capturar diferenças entre as orelhas em termos de tempo de 

chegada e intensidade. Em crianças com audição normal, as habilidades 

auditivas espaciais são bastante desenvolvidas quando atingem a idade de 

quatro e cinco anos. Em contraste, a maioria das crianças com deficiência 

auditiva e que fazem uso do IC unilateral isoladamente não tem oportunidade de 

experimentar os benefícios da audição binaural. Segundo os autores, um 

número crescente de crianças recebeu o IC bilateral nos últimos anos, e as 

evidências sugerem que, embora esse procedimento apresente benefícios em 

relação à estimulação unilateral, elas geralmente apresentam um desempenho 

pior do que seus pares ouvintes. Concluíram então que a consequência da 

privação auditiva durante o desenvolvimento é altamente complexa no que diz 

respeito aos benefícios e às limitações vividas por crianças que receberam o IC 

bilateral. 

 

3.2 Implante coclear bilateral em crianças e adolescentes 

De acordo com Nelson e Jin (2004), o reconhecimento de fala na presença 

de ruído competitivo com IC unilateral é limitado e sofre impacto negativo quando 

a resolução espectral é reduzida. Para eles, a dificuldade dos usuários de IC 

unilateral em compreender a fala em ambientes ruidosos está relacionada a dois 

fatores: informações espectrais degradadas e limitações na fusão auditiva 

através de lacunas temporais. Uma questão adicional diz respeito à avaliação de 
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crianças que foram adaptadas com AASI na orelha não implantada, com o 

objetivo de proporcionar estimulação das vias neurais. Na literatura, há 

evidências de que o AASI na orelha não implantada pode oferecer benefícios 

para a localização sonora e para a compreensão da fala no ruído (Ching et al., 

2001). 

Ching et al. (2001) avaliaram 16 indivíduos e destacaram que o ajuste 

adequado do ganho do AASI pode facilitar a integração dos sinais de ambas as 

orelhas, levando a uma melhor compreensão da fala. Dado que existem 

vantagens binaurais com o uso de IC e AASI na orelha contralateral ao IC, os 

profissionais devem sempre ajustar o AASI após a cirurgia de IC para prover 

melhores benefícios.  

De acordo com Kong et al. (2005), o AASI provê melhor informação acústica 

de estrutura fina em frequências graves quando combinado com informações de 

envelope de frequência aguda, compensando limitações no processamento de 

sinal do IC e design de eletrodos, sendo o benefício eletroacústico dependente 

do resíduo auditivo de cada indivíduo para as baixas frequências. 

Sparreboom et al. (2010) realizaram uma revisão sistemática de literatura 

em usuários de IC unilateral em comparação aos usuários da estimulação 

bimodal. Verificaram as bases de dados eletrônicas com estudos europeus, 

norte-americanos e australianos publicados entre outubro de 2006 e junho de 

2009. Foram selecionados estudos que compreendessem comparações entre IC 

bilateral e IC unilateral e / ou IC bilateral e estimulação bimodal, em crianças com 

perda auditiva neurossensorial de grau severo a profundo. Os resultados foram 

apresentados de forma qualitativa, sendo verificadas vantagens com o IC 

bilateral devido à melhora do reconhecimento de fala no silêncio e no ruído. 
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Para identificar a prevalência do uso de AASI na orelha contralateral em 

adultos usuários de IC unilateral, bem como determinar as razões pelas quais 

alguns pacientes não utilizam AASI contralateral e analisar os efeitos da audição 

residual nesses indivíduos, Yamaguchi e Goffi-Gomez (2013) realizaram um 

estudo clínico por meio da aplicação de questionários em 82 pacientes adultos 

usuários de IC. A prevalência de usuários de AASI contralateral foi determinada 

em 12%, com um intervalo de confiança de 95% de 11 a 13%. Cerca de 58,2 % 

dos não usuários de AASI relataram uma falta de benefício perceptível, mesmo 

após o uso de aparelhos auditivos, e 23,6% relataram não ter recebido a opção 

de usar um AASI. Os usuários de AASI apresentaram uma média de tom puro 

de 107 dB, enquanto entre os não usuários a média de tom puro foi de 117 dB. 

Os autores concluíram que há uma baixa prevalência do uso de AASI 

contralateral ao IC, atribuindo essa ocorrência à falta de audição residual ou falta 

de benefícios de percepção auditiva da fala com a audição bimodal. 

Scherf e Arnold (2014) estudaram a recomendação da estimulação bimodal 

em diferentes países e as orientações aos usuários de IC em relação a esse 

aspecto. Profissionais que trabalham com AASI e IC foram convidados a 

participar de uma pesquisa clínica online multicêntrica internacional, projetada 

para obter informações acerca das várias abordagens para a audição bimodal e 

adaptação de dispositivo de IC e AASI. O questionário era composto de 41 

perguntas, que foram respondidas, no total, por 65 médicos de 12 países - todos 

afirmaram que recomendariam a um usuário de IC que usasse um AASI 

contralateral, se indicado. No entanto, 45% nunca tinham realizado adaptação 

de AASI antes ou tinham menos de um ano de experiência. Em geral, não foram 

encontrados critérios específicos para selecionar candidatos que se ajustassem 
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a um AASI. Além disso, uma estratégia para ajustar a regulagem do AASI com 

o IC não foi utilizada como prática padrão para nenhum dos adultos, sendo 

disponibilizada para apenas 12% das crianças. Somente metade dos 

profissionais entrevistados estava ciente da literatura bimodal, e 60% deles não 

haviam indicado o AASI após a ativação do IC. No entanto, se os usuários se 

queixassem de problemas de qualidade sonora ou resultados ruins de percepção 

auditiva da fala, era realizada a adaptação bimodal. Os resultados do estudo 

demostraram que há uma falta de experiência em adaptação de AASI nos 

centros de IC, e que o uso de procedimentos de adaptação bimodal publicados 

é deficiente.  Os autores relataram que, geralmente, o AASI não é regulado 

novamente após a ativação do IC, e isso pode contribuir para sua rejeição. 

Diante disso, defenderam que a inclusão de uma prescrição para os usuários 

bimodais no software de mapeamento do IC facilitaria a aplicação de um 

procedimento de balanceamento, podendo aumentar sua implementação na 

prática clínica. 

Fielden e Kitterick (2016) caracterizaram a prática clínica em torno do 

manejo e da adaptação de AASI contralateral em adultos usuários de IC 

unilateral, identificando fatores que limitassem a indicação do AASI contralateral 

ao IC e averiguando a opinião dos audiologistas acerca da audição bimodal. Para 

tanto, foram enviados questionários online para audiologistas que trabalhavam 

nos 20 centros de IC para adultos no Reino Unido. Os resultados mostraram que, 

embora a maioria dos profissionais indicasse ativamente a estimulação bimodal 

por trazer benefícios de percepção auditiva da fala quando comparada ao IC 

unilateral, a maioria dos centros não assumiu a responsabilidade pelo AASI 

contralateral após o IC, apesar de identificar poucos fatores práticos limitantes. 
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Embora os entrevistados tenham afirmado que a adaptação da estimulação 

bimodal era potencialmente mais benéfica do que os dispositivos ajustados 

unilateralmente, essa adaptação não era uma prática rotineira em todos os 

centros. Os resultados destacaram algumas inconsistências na adaptação da 

estimulação bimodal em todo o Reino Unido. Os pontos de vista dos 

audiologistas sobre a melhor prática parecem estar em desacordo com a 

natureza e estrutura dos serviços oferecidos atualmente. Evidências mais fortes 

de que a estimulação bimodal pode ser benéfica seriam necessárias para que 

os prestadores de serviços justificassem a indicação rotineira da bimodalidade e 

orientassem as diretrizes para estabelecer a prática clínica de rotina.  

Em relação ao IC bilateral, a inserção dos dispositivos pode ser realizada 

simultaneamente, em uma única cirurgia ou sequencialmente, em dois 

momentos cirúrgicos. No caso da realização simultânea, os custos podem ser 

reduzidos, especialmente no que se refere à reabilitação auditiva. Contudo, a 

cirurgia sequencial permite que a função vestibular possa ser avaliada antes da 

implantação do segundo lado. Embora o risco de alteração do sistema vestibular 

após o IC seja limitado, estima-se que uma perda bilateral de hiporreflexia ou 

arreflexia pode ocorrer em menos de 5% dos indivíduos que se submetem ao IC 

simultâneo (Buchman et al., 2004). 

Kühn-Inacker et al. (2004) avaliaram a percepção auditiva da fala em 39 

crianças de três a nove anos, das quais 35 foram submetidas à cirurgia de IC 

bilateral sequencial com intervalo entre as cirurgias variando entre um e cinco 

anos, e quatro foram submetidas à cirurgia de IC bilateral simultâneo. Destas, 32 

crianças foram selecionadas por fazerem parte do programa de reabilitação do 

centro de IC, 14 não atingiram habilidades auditivas em conjunto aberto após o 
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2º IC e 18 apresentaram habilidades de percepção auditiva da fala apenas pela 

via auditiva. Foram apresentadas as listas de palavras a uma relação S/R de +15 

dB em 18 crianças nas condições IC unilateral e IC bilateral. A experiência 

auditiva com o 2º IC variou entre seis e 24 meses. Os autores concluíram que o 

IC bilateral melhorou o comportamento comunicativo das crianças, 

especialmente em situações de escuta complexas. Aquelas examinadas com o 

teste de fala em ruído tiveram melhores resultados na condição bilateral em 

comparação com a condição unilateral. As influências do intervalo entre as 

cirurgias, bem como a influência da idade no 1º IC foram investigadas usando 

análise de regressão linear. Os resultados mostraram que nenhum desses dois 

fatores influenciou significativamente os resultados da discriminação de fala em 

testes com ruído. 

Litovsky et al. (2006a) constataram que crianças com estimulação bilateral, 

sejam elas usuárias de IC bilateral ou de IC e AASI contralateral (estimulação 

bimodal), mostraram benefícios em medidas de localização sonora. No entanto, 

crianças com IC bilateral obtiveram melhora significativamente maior do que 

aquelas com audição bimodal em duas medidas específicas: inteligibilidade da 

fala e localização sonora. De modo a determinar em que medida a experiência 

auditiva com o IC bilateral sequencial é capaz de beneficiar a precisão na tarefa 

de localização sonora, os autores avaliaram esse aspecto em um grupo de 

crianças que receberam esse dispositivo. Além disso, o estudo investigou a 

habilidade de localização sonora em crianças que faziam uso combinado do IC 

e AASI na orelha não implantada. No estudo, foram então avaliados dois grupos: 

um com 13 indivíduos usuários de IC bilateral (três e 16 anos) e outro com seis 

indivíduos usuários de IC e AASI na orelha não implantada (quatro e 14 anos). 
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Os testes foram realizados em cabina acústica e com alto-falantes. Os estímulos 

utilizados foram palavras gravadas com voz masculina na intensidade de 60 dB 

NPS. Aproximadamente, 70% das crianças foram capazes de discriminar 

esquerda e direita e, destas, 77% tiveram melhor desempenho com o IC bilateral, 

quando comparadas às usuárias de IC unilateral. Os autores concluíram que 

crianças usuárias de IC bilateral sequencial representam uma população única 

de indivíduos que sofreram quantidades variáveis de privação auditiva em cada 

orelha, e que a maioria delas apresentou um melhor desempenho em localização 

sonora com IC bilateral, quando comparadas aos seus pares usuários de IC e 

AASI contralateral, sendo os benefícios do IC bilateral não restritos às crianças 

mais jovens.  Porém, ressaltaram que esses resultados devem ser interpretados 

com cautela, pois os fatores que podem contribuir para tais benefícios devem ser 

cuidadosamente avaliados nesta população. 

Galvin et al. (2007) investigaram se crianças submetidas ao IC bilateral 

sequencial após um longo intervalo cirúrgico teriam melhores benefícios na 

percepção auditiva da fala do que aquelas implantadas unilateralmente após 12 

meses de experiência do IC bilateral. Para tanto, consideraram a relação entre 

o benefício obtido e fatores como intervalo entre as cirurgias, idade no 2º IC, 

tempo de uso do 2º IC e uso do AASI pré-operatório anterior ao 2º IC. Foram 

avaliados seis indivíduos, entre cinco e 15 anos de idade, que receberam o IC 

bilateral sequencial com intervalos entre três, seis e dez anos nas condições: 1º 

IC, 2º IC e IC bilateral. Foi utilizado um teste de percepção auditiva da fala com 

relação S/R variável até que o nível de desempenho atingisse 80%, e um teste 

de localização sonora com uma série de alto-falantes posicionados na altura da 

cabeça a uma distância de 1,15 metros do paciente. Os autores não encontraram 
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diferenças significativas em relação à localização sonora, mas relataram 

benefícios de percepção auditiva da fala com IC bilateral para alguns dos 

indivíduos avaliados. Por fim, advertiram que tais benefícios não estão 

necessariamente relacionados com o uso do AASI pré-operatório ao 2º IC, com 

o menor intervalo entre as cirurgias e com a idade em que foram submetidos ao 

2º IC. 

Com o objetivo de medir os efeitos da idade na implantação e experiência 

após a ativação do 2º IC para a percepção auditiva da fala, Peters et al. (2007) 

avaliaram 30 crianças entre três e 13 anos de idade, que receberam o IC bilateral 

de maneira sequencial, com um intervalo de tempo mínimo de seis meses. Todas 

receberam o 1º IC antes dos cinco anos de idade e tinham adquirido habilidades 

de percepção auditiva da fala com o primeiro dispositivo. Os indivíduos foram 

divididos em três grupos com base na idade no momento da cirurgia do segundo 

IC: Grupo I, três a cinco anos; Grupo II, cinco a oito anos; e Grupo III, de oito a 

13 anos. Foram realizados testes de percepção auditiva da fala no silêncio e no 

ruído, no momento pré-operatório e em três, seis e 12 meses após o 2º IC, nas 

condições unilateral e bilateral. Os resultados para a percepção auditiva da fala 

no silêncio mostraram que as crianças adquiriram reconhecimento de fala em 

conjunto aberto na segunda orelha dentro de seis meses. No entanto, aquelas 

com menos de oito anos atingiram habilidade de conjunto aberto de forma mais 

rápida e com um nível mais alto de capacidade de percepção auditiva da fala 

aos 12 meses do que as crianças mais velhas. A pontuação do segundo IC para 

os participantes do Grupo III se manteve muito inferior à da orelha do 1º IC, 

mesmo após 12 meses de uso do dispositivo. A percepção auditiva da fala no 

ruído foi significativamente melhor com IC bilateral do que com qualquer orelha 
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sozinha, quando todas as crianças foram analisadas como um único grupo, e 

para aquelas do Grupo III. No intervalo de teste de nove meses, o desempenho 

com IC bilateral foi significativamente melhor para todas as condições de ruído. 

O benefício do IC bilateral no ruído aumentou com o tempo de três a nove meses 

após a ativação do 2º IC. Os autores concluíram que o IC bilateral sequencial 

em crianças de diversas idades tem o potencial de melhorar as habilidades de 

percepção auditiva da fala na segunda orelha implantada, fornecendo acesso à 

utilização de mecanismos binaurais, tais como o efeito sombra da cabeça. A 

melhoria ocorreu ao longo do tempo e de maneira contínua, especialmente 

durante os seis a 12 meses após a ativação do 2º IC. Ressaltaram, ainda, que, 

para determinação do custo-benefício e do impacto do IC bilateral a longo prazo, 

um acompanhamento prolongado e um número elevado de pacientes devem ser 

considerados. 

Wolfe et al. (2007) avaliaram o reconhecimento de fala em um grupo de 12 

crianças que foram submetidas ao IC bilateral sequencial. Para avaliação da 

percepção auditiva da fala no silêncio, foram utilizados o Teste Lexical e o Teste 

de Percepção de Discurso Precoce, para cada IC separadamente. Para 

avaliação do reconhecimento de fala no ruído, foram investigados cada IC 

separadamente e o IC bilateral, sendo a fala apresentada a 45 dB e a relação 

S/R ajustada para o desempenho de 50% no teste. Os resultados dessas 

avaliações foram contrastados entre as crianças que receberam o 2º IC antes 

dos quatro anos de idade e aquelas que receberam após essa idade. Os autores 

observaram diferença estatisticamente significativa para as pontuações de 

reconhecimento de fala em silêncio entre as crianças que receberam seu 2º IC 

precocemente e aquelas que o receberam após quatro anos de idade. Ambos 
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os grupos obtiveram melhores pontuações no reconhecimento de fala em ruído 

na condição IC bilateral em relação à condição IC unilateral. No entanto, não 

houve uma relação estatisticamente significativa entre o desempenho do 

reconhecimento de fala no ruído e a idade em que a criança foi submetida ao 2º 

IC. Aquelas que receberam IC bilateral antes de quatro anos de idade 

conseguiram um melhor reconhecimento de fala no silêncio para o 2º IC, em 

comparação com as que receberam IC bilateral após os quatro anos de idade. 

Porém, ambos os grupos apresentaram melhores pontuações de 

reconhecimento de fala no ruído na condição bilateral em relação à condição 

unilateral.  

Steffens et al. (2008) avaliaram os benefícios do IC bilateral sequencial 

sobre o IC unilateral em um estudo multicêntrico avaliando o reconhecimento de 

fala no ruído e localização do som de 20 crianças usuárias de IC bilateral 

sequencial. Os participantes da pesquisa realizaram o 1º IC antes dos quatro 

anos de idade, com intervalo mínimo de um ano entre as cirurgias e experiência 

auditiva com IC bilateral entre dois meses e quatro anos e sete meses. A 

vantagem binaural foi avaliada incluindo o reconhecimento de fala no ruído, com 

estímulo de fala a 70 dB NPS e nível de ruído ajustado individualmente até que 

os indivíduos atingissem 70% do reconhecimento do teste. Os autores 

observaram uma vantagem binaural significativa de 37% para reconhecimento 

de fala no ruído para o IC bilateral quando comparado ao IC unilateral. A 

experiência binaural mostrou correlação moderada com o reconhecimento de 

fala e com a capacidade de localização. O intervalo entre as cirurgias de IC 

correlacionou-se em sentido inverso com a vantagem binaural para 
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reconhecimento de fala; ou seja, quanto maior o intervalo entre as cirurgias, 

menor o reconhecimento de fala. 

De acordo com Galvin et al. (2008), as crianças que apresentam resultados 

esperados para a idade com o 1º IC e recebem o 2º IC antes dos quatro anos de 

idade podem obter benefícios adicionais, incluindo melhora no efeito sombra da 

cabeça e na localização sonora. Em seu estudo, descreveram a adaptação do 

IC bilateral sequencial e seus benefícios em dez crianças. Embora um indivíduo 

tenha rejeitado o 2º IC no momento da ativação dos eletrodos, os outros nove 

que aceitaram o dispositivo se adaptaram facilmente ao uso bilateral e 

desenvolveram habilidades auditivas com o 2º IC. Foram realizados testes de 

localização sonora e detecção de fala no ruído com uma relação S/R variada, 

nas condições: 1º IC, 2º IC e com IC bilateral após, no mínimo, seis meses de 

experiência com o IC bilateral. Todos os indivíduos demonstraram benefícios 

com IC bilateral no teste de percepção auditiva da fala no ruído, e a maioria 

demonstrou a habilidade de determinar se o som foi apresentado do lado direito 

ou esquerdo. Os autores enfatizaram que, nos primeiros seis meses, os 

resultados variam, e que a idade cirúrgica do 2º IC pode impactar negativamente 

os resultados. A maioria dos indivíduos se adaptou bem ao uso de IC bilateral 

dentro de seis meses e demonstrou algum benefício perceptivo; além disso, de 

acordo com relatórios familiares, houve também melhora nas situações do 

cotidiano. Concluíram que a adaptação ao uso do IC bilateral e o 

desenvolvimento de habilidades auditivas com o 2º IC podem ser esperados 

dentro de seis meses; no entanto, o domínio do 1º IC pode permanecer 

principalmente em situações de escuta difícil. 
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Com o objetivo de avaliar os resultados da percepção auditiva da fala e 

determinar o impacto da duração da surdez, intervalo entre 1º e 2º IC e idade no 

2º IC no desempenho na população submetida ao IC bilateral sequencial, Zeitler 

et al. (2008) realizaram uma revisão retrospectiva em 43 crianças e adolescentes 

e 22 adultos usuários de IC bilateral sequencial, com intervalo mínimo de seis 

meses entre o 1º e 2º IC. A idade média no momento do 2º IC em crianças foi de 

sete anos e o intervalo médio entre as cirurgias de IC, de cinco anos. Cinco 

crianças receberam o 1º IC antes dos 12 meses de idade; dezesseis, aos 12 a 

23 meses; nove, entre 24 e 35 meses; e onze, em 36 a 59 meses. Além disso, 

duas crianças foram implantadas acima dos cinco anos de idade. Em adultos, a 

média de idade no segundo implante foi de 46,6 anos e o intervalo médio entre 

as cirurgias de IC, de cinco anos e meio. Foram realizados testes de percepção 

auditiva da fala no momento pré-operatório do 2º IC e aos três meses após sua 

ativação. Como resultados, os autores revelaram melhora significativa com o 2º 

IC e IC bilateral, sendo que o longo intervalo entre as cirurgias, idade no 2º IC e 

tempo de privação sensorial da segunda orelha não tiveram correlação com os 

resultados. No entanto, a idade do 1º IC influenciou os resultados com o 2º IC e 

IC bilateral nessa população. 

Para examinar as habilidades de percepção auditiva da fala em silêncio e 

ruído em crianças com IC bilateral e avaliar a influência da duração da surdez 

bilateral e do intervalo entre as cirurgias, Gordon e Papsin (2009) avaliaram 58 

crianças com surdez congênita. Destas, 51 receberam o 1º IC antes dos três 

anos de idade, sendo o 2º IC recebido simultaneamente ou após um curto (6-12 

meses) ou longo (> 2 anos) intervalo entre as cirurgias. Outras sete crianças 

apresentaram períodos mais longos de surdez bilateral (> 3 anos) antes do 1º IC 
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e receberam o 2º IC após um longo intervalo (> 2 anos). O tempo de experiência 

com IC bilateral variou entre seis a 36 meses. As avaliações foram realizadas 

em três condições no silêncio: IC na orelha esquerda, IC na orelha direta e IC 

bilateral. Para a avaliação no ruído, foram utilizadas as condições IC na orelha 

experiente e IC bilateral. Como resultados, os autores obtiveram que a 

percepção auditiva da fala foi pior no ruído do que no silêncio, mas melhorias 

significativas foram encontradas na condição com IC bilateral. Também foram 

encontrados melhores resultados para as crianças que foram implantadas com 

um menor tempo de privação sensorial e um menor intervalo de tempo entre as 

cirurgias. Concluíram então que crianças que tem um menor intervalo cirúrgico 

podem apresentar melhores resultados com IC bilateral.  

Graham et al. (2009) estudaram a existência de uma idade crítica para a 

indicação do IC bilateral sequencial. Os dados encontrados sob a forma de 

resultados do teste de percepção auditiva da fala foram coletados de 11 

programas de IC no Reino Unido e um no centro na Austrália. Foram recrutados 

para o estudo 47 crianças e adolescentes com perda auditiva neurossensorial 

de grau profundo, que foram submetidos ao IC bilateral sequencial. Após a 

avaliação dos indivíduos com o teste de percepção auditiva da fala Bamford-

Kowal-Bench (BKB) com o 2º IC, os resultados foram os seguintes: 72% 

daqueles que receberam o 2º IC até a idade de 13 anos obtiveram 60% ou mais 

no teste de sentenças; em contraste, os que receberam o seu 2º IC com 15 anos 

ou mais não atingiram níveis adequados de percepção auditiva da fala no teste 

formal, sendo que dois obtiveram 29% e 30%, e os demais 7% ou menos. Após 

análise dos resultados, os autores sugeriram que é improvável que um 2º IC 

recebido após a idade de 16 a 18 anos proporcione, por si só, níveis adequados 
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de percepção auditiva da fala. Enfatizaram o conceito de uma "idade crítica" para 

a implantação da segunda orelha em usuários de IC unilateral, argumentando 

contra o posicionamento de preservar a segunda orelha para aguardar novas 

tecnologias ou efeitos de regeneração de células ciliadas e procedimentos 

semelhantes no futuro. Os resultados do estudo demonstraram que o IC bilateral 

em crianças com perda auditiva congênita deve ocorrer precocemente. 

Em seu estudo, Lovett et al. (2010) avaliaram se o IC bilateral está 

associado com melhores habilidades auditivas e melhor qualidade de vida 

quando comparado ao IC unilateral e aos seus pares ouvintes. Foram avaliadas 

56 crianças ouvintes e 50 crianças deficientes auditivas, sendo 20 usuárias de 

IC unilateral; destas, nove eram usuárias de AASI contralateral ao IC e 30 de IC 

bilateral, sendo 12 submetidas à cirurgia de IC bilateral simultânea e 18 à cirurgia 

de IC bilateral sequencialmente. Todas as crianças tinham tempo de experiência 

mínima de seis meses com os dispositivos. Em crianças maiores de quatro anos, 

foi avaliada a habilidade de localizar os sons vindos de diferentes caixas 

acústicas. Para as demais, foi aplicado o teste de reconhecimento de palavras 

no ruído, na qual a relação S/R apresentada foi variada até que fossem atingidos 

70% do teste. Para todas as famílias foram aplicados os questionários de 

qualidade de vida Quality of Life (QOL) e de qualidade auditiva Qualities of 

Hearing Scale for parents (SSQ). Como resultados, os autores encontraram um 

aumento de 18,5% na precisão da localização sonora e de 3,7 dB na percepção 

auditiva da fala no ruído com o uso do IC bilateral. As crianças implantadas 

bilateralmente não atingiram o desempenho obtido pelos seus pares ouvintes. 

Não houve diferença significativa entre os resultados do IC simultâneo e IC 

sequencial. 
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 Em revisão sistemática da literatura com o objetivo de avaliar o efeito do 

intervalo entre as cirurgias do IC bilateral sequencial em adultos e crianças, 

Smulders et al. (2011) concluíram que as evidências da literatura sugeriram que 

o 2º IC pode trazer benefícios de percepção auditiva da fala, mesmo após um 

intervalo substancial entre as cirurgias, tanto em crianças e adolescentes como 

em adultos. Os autores estudaram 11 trabalhos, buscados nas bases de dados 

PubMed, Embase e Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

até 16 de agosto de 2010. Cinco estudos avaliaram adultos com perda auditiva 

pré-lingual, sendo que, em quatro deles, o IC bilateral não foi afetado pelo 

intervalo entre as cirurgias, e apenas um estudo relatou um efeito negativo entre 

o intervalo cirúrgico e a percepção auditiva da fala no silêncio. Sete estudos 

avaliaram crianças com perdas auditivas pré-linguais e não foi encontrada 

correlação do longo intervalo entre as cirurgias de IC para o desempenho de 

localização sonora. Um estudo relatou piores resultados na percepção auditiva 

da fala no silêncio e dois no ruído, após longos intervalos entre as cirurgias de 

IC. Embora a heterogeneidade dos estudos tenha favorecido um risco 

significativo de viés, nenhum deles contraindicou a realização do IC bilateral 

sequencial.  

Com os resultados já descritos na literatura científica, Ramsden et al. (2012) 

publicaram um consenso com o objetivo de estabelecer que os centros de 

referência desenvolvessem melhores práticas para o tratamento com o IC. Na 

11ª Conferência sobre Implantes Cocleares e outras tecnologias implantáveis, 

realizada em Estocolmo, um grupo de cirurgiões europeus se reuniu no Fórum  

de Implantes Cocleares Pediátricos para avaliarem  a literatura existente, e a 

seguinte declaração foi consensualmente acordada: “Bebês e/ou crianças 



Revisão da Literatura                                              45 

 
  

candidatos a implantes cocleares devem ser submetidos a cirurgia 

simultaneamente, logo que possível, após o diagnóstico definitivo da deficiência 

auditiva, para que ocorra o desenvolvimento auditivo”. Foi recomendada também 

a utilização de uma técnica cirúrgica atraumática para preservar a função 

coclear, minimizar danos e permitir uma possível reimplantação.  

Kim et al. (2013) avaliaram se o intervalo entre as cirurgias do 1º e 2º IC 

interferiram na percepção auditiva da fala no ruído em 42 crianças que foram 

submetidas ao IC bilateral cirurgicamente sequencial, com idades médias no 1º 

e 2º IC de quatro e nove anos, respectivamente. Antes de considerar o IC 

bilateral, a estimulação bimodal foi fortemente recomendada para todos os 

usuários de IC unilateral. O critério de seleção para IC bilateral no centro de IC 

em que foi realizado o estudo foi o seguinte: pacientes que, após um teste de 

audição bimodal, relataram benefícios ausentes ou limitados de seu AASI na 

orelha contralateral e que obtiveram desempenho esperado para a faixa etária 

com seu 1º IC. Todos os indivíduos atingiram 89% de reconhecimento de 

monossílabos com o 1º IC, sendo o intervalo médio entre as cirurgias de cinco 

anos. A percepção auditiva da fala foi avaliada usando três direções de ruído, 

em uma relação S/R de +10 dB. Os indivíduos foram divididos em três grupos 

de acordo com o intervalo entre as cirurgias (grupo I: três a quatro anos; grupo 

II: cinco a seis anos; e grupo III: sete a nove anos), e os resultados do teste foram 

comparados entre eles. As habilidades de percepção auditiva da fala no silêncio 

utilizando o 2º IC tiveram melhores resultados e/ou foram semelhantes ao 1º IC 

após um ano do 2º IC. A percepção auditiva da fala foi significativamente melhor 

usando IC bilateral do que somente o 1º IC nas três condições de ruído. Os 

grupos II e III com intervalos entre as cirurgias mais longos (> 5 anos) alcançaram 
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desempenho próximo ao nível do grupo I com um intervalo menor. Esses 

indivíduos obtiveram benefícios auditivos funcionais significativamente melhores 

com IC bilateral em comparação com o 1º IC. Não foi observada influência do 

intervalo entre as cirurgias nos testes com e sem ruído, já que o grupo de 

crianças mais velhas também obteve benefícios binaurais funcionais com IC 

bilateral. Os autores concluíram que o IC bilateral sequencial também deve ser 

recomendado quando há um longo intervalo entre as cirurgias. 

Para Illg et al. (2013), todos os pacientes devem ser encorajados a 

continuar usando o AASI contralateral ao 1º IC, de modo a manter a atividade 

neural aferente. Os autores estudaram os prováveis preditores para melhores 

resultados de percepção auditiva da fala no silêncio e no ruído após a cirurgia 

do IC bilateral sequencial com um longo intervalo entre as cirurgias. Foram 

analisados: idade no 1º IC, intervalo entre as cirurgias do 1º e 2º IC, tempo de 

uso de AASI anterior ao 2º IC, tempo de uso do IC bilateral. Para esse fim, 

investigaram os dados de 73 crianças e adolescentes, com idade média no 1º IC 

de dois anos e no 2º IC de 11,5 anos que foram submetidos à cirurgia de IC 

bilateral sequencial com intervalo mínimo de cinco anos entre as cirurgias. Todos 

os indivíduos utilizavam AASI contralateral após o 1º IC, e estavam divididos 

conforme seu tempo de uso: entre zero e um ano; um e três anos e entre três e 

16 anos. Eles foram avaliados pelos testes de monossílabos e sentenças, no 

silêncio e no ruído, com uma intensidade fixa de 65 dB NPS e relação S/R de 

+10 dB nas condições: 1º IC, 2º IC e IC bilateral. Os autores observaram que 

para aqueles que usaram o AASI de zero a um ano, a média de acertos foi de 

15,36% no silêncio e 0,94% no ruído; enquanto para os que usaram o dispositivo 

por um a três anos, foi de 24,5% no silêncio e 0,73% no ruído. No entanto, para 
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os indivíduos que tiveram experiência com o AASI de três a 16 anos, os 

resultados foram 41,23% no silêncio e 8,19% no ruído. Concluíram então que o 

maior tempo de experiência bimodal melhora os resultados de percepção 

auditiva da fala após o IC bilateral, destacando, ainda, que o menor intervalo 

entre as cirurgias e o maior tempo de uso do 2º IC geram melhores resultados. 

Não houve correlação da idade no 1º IC com os testes de percepção auditiva da 

fala.  

Após realizarem uma revisão sistemática na qual compararam os efeitos do 

IC bilateral simultâneo com o IC bilateral sequencial, avaliando o impacto do 

intervalo entre as cirurgias e idade no 2º IC, Lammers et al. (2014) encontraram 

quatro estudos comparativos entre IC bilateral simultâneo com sequencial. 

Destes, três relataram melhor percepção auditiva da fala e desenvolvimento 

expressivo da linguagem no decorrer de um ano de uso do IC bilateral para a 

cirurgia simultânea. Das 19 publicações sobre o impacto do intervalo entre as 

cirurgias, o risco de viés foi baixo-moderado para sete estudos que foram 

derivados de cinco diferentes populações estudadas. Em duas dessas 

populações, não foi encontrado impacto no intervalo entre as cirurgias, enquanto 

que em três, um intervalo mais longo foi associado a um menor desenvolvimento 

da fala e da linguagem. Estudos observacionais sugeriram que o IC bilateral 

simultâneo em crianças pode estar associado ao melhor desenvolvimento da fala 

e linguagem e que um intervalo prolongado entre as cirurgias poderia ocasionar 

impacto negativo nesses aspectos. Contudo, os autores concluíram que são 

necessários estudos aleatórios para demonstrar se o IC bilateral simultâneo é, 

de fato, superior ao IC bilateral sequencial. 
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 Após examinarem as variáveis que afetam os resultados de percepção 

auditiva da fala em crianças e adolescentes usuários de IC bilateral sequencial, 

Friedmann et al. (2015) ressaltaram que este deve ser considerado mesmo após 

um longo período de privação sensorial na segunda orelha implantada e com um 

intervalo prolongado entre as cirurgias de IC. Fizeram parte do estudo 25 

crianças e adolescentes com idade média no 1º IC de cinco anos; no 2º IC, 13,5 

anos com intervalo médio de oito anos entre as cirurgias. Todos foram avaliados 

com o 1º IC, 2º IC e com o IC bilateral em momentos pré e pós-cirúrgico, por 

meio de testes de percepção auditiva da fala, Phonetically Balanced 

Kindergarten Words (PBK), e sentenças no ruído com relação S/R variada. Os 

resultados para o teste PBK foram: com o 1º IC, 83,0%; com o 2º IC, 56,5%; e 

com o IC bilateral, 86,8%. As pontuações das sentenças no ruído foram 89,5% 

com o 1º IC, 74,2 % com o 2º IC e 94,4 % com o IC bilateral. Os autores 

concluíram que, apesar de a idade média no 2º IC ser de 13,5 anos, o IC bilateral 

sequencial revelou melhora nos testes de percepção auditiva da fala com o 2º 

IC e com IC bilateral.  

Para determinar se o intervalo de tempo entre as cirurgias do 1º e 2º IC 

interferiu nos resultados de percepção auditiva da fala, Kocdor et al. (2016) 

avaliaram em um centro de IC da Carolina do Norte nos Estados Unidos 240 

crianças, que tinham no mínimo doze meses de experiência com o 2º IC, e que 

foram submetidas ao IC bilateral cirurgicamente sequencial, com idade média 

para o 1º IC de três anos e para o 2º, de seis anos. Para avaliar a percepção 

auditiva da fala em conjunto aberto, foi utilizado o teste PBK, que é constituído 

por listas foneticamente balanceadas de 50 palavras monossílabas. O teste foi 

realizado em cabine acústica utilizando estímulos gravados ou a viva voz, sendo 
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apresentado a 60 dB NPS para cada orelha separadamente. Obteve-se melhor 

pontuação no teste PBK para o 1º IC, de 83,8%, e 67,5% para o 2º IC. Após a 

análise, foram encontrados melhores resultados em indivíduos com um intervalo 

entre as cirurgias de IC menor do que três a quatro anos. Em intervalos de 

cirurgia maiores ou iguais a sete anos, poucos indivíduos atingiram 

reconhecimento de fala com o 2º IC separadamente. Os autores concluíram que, 

sempre que possível, o 2º IC deve ser recebido com intervalo máximo de três a 

quatro anos, no sentido de maximizar resultados em pacientes com perda 

auditiva neurossensorial profunda. 

Moret (2016) descreveu a percepção auditiva da fala de crianças e 

adolescentes após a realização do IC bilateral sequencial e verificou a correlação 

dos resultados obtidos com as variáveis: idade no 1º IC, idade no 2º IC, intervalo 

entre as cirurgias de IC e desempenho de linguagem oral. O estudo retrospectivo 

descritivo foi realizado com 28 crianças e adolescentes usuários de IC bilateral 

sequencial, com idade média no 1º IC de 25 meses, no 2º IC de 105 meses e 

intervalo médio de 80 meses entre as cirurgias de IC. Foram estudados os 

resultados do teste de reconhecimento de sentenças no silêncio e no ruído na 

avaliação pré-cirúrgica do IC bilateral sequencial, e após três, seis e 12 meses 

de uso do IC bilateral. Como resultados, a autora observou que, na avaliação 

inicial, quatro (14,3%) crianças e adolescentes apresentavam a habilidade de 

reconhecimento de sentenças no ruído com IC unilateral, mantendo essa 

habilidade após 12 meses de uso do IC bilateral. Outros 15 (53,6%) indivíduos 

desenvolveram essa habilidade ao longo dos 12 meses de uso do IC bilateral. O 

total de nove (32,1%) indivíduos não desenvolveu a habilidade de 

reconhecimento de sentenças no ruído. O valor mínimo de reconhecimento de 
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sentenças no ruído foi de 0,0% e o máximo de 99,0%, demonstrando grande 

variabilidade entre os indivíduos. Os resultados relativos à avaliação inicial foram 

significantemente inferiores aos obtidos nos momentos três, seis e 12 meses de 

uso do IC bilateral, demonstrando evolução crescente dos resultados de 

reconhecimento de fala no ruído ao longo de doze meses. O estudo concluiu que 

crianças e adolescentes submetidos ao IC bilateral sequencial com idades e 

intervalos variados entre as cirurgias de IC podem desenvolver a percepção 

auditiva da fala no ruído; contudo, houve uma tendência dos indivíduos com 

menor idade na cirurgia do 1º IC apresentarem melhores resultados na 

percepção auditiva da fala no silêncio e no ruído, e uma tendência de melhores 

resultados com idade maior na cirurgia do 2º IC.  

Devido ao número crescente de crianças que receberam IC bilateral 

sequencial, Bianchin et al. (2017) realizaram um estudo retrospectivo em 27 

crianças submetidas ao IC bilateral sequencial entre os anos 2000 e 2015, com 

o objetivo de avaliar a percepção auditiva da fala e a influência do intervalo entre 

as cirurgias nesses resultados. Os indivíduos apresentavam intervalo curto (um 

a três anos), médio (quatro a seis anos) e longo (sete a 12 anos) entre as 

cirurgias. Todos foram submetidos aos testes de percepção auditiva da fala no 

silêncio e no ruído com relação S/R de +10 dB, em três condições: 1o IC, 2o IC e 

IC bilateral. Como resultados, obtiveram que o teste no ruído foi 

significativamente melhor com IC bilateral do que com cada IC isoladamente, 

para os três grupos. Pequenas melhorias foram observadas em silêncio, 

especialmente no terceiro grupo (seis a 12 anos). Os benefícios do 2º IC nas 

crianças submetidas à cirurgia precocemente e com curto intervalo entre elas 

foram mais evidentes. No entanto, os autores concluíram que, mesmo após um 
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longo período de surdez e com intervalos maiores entre as cirurgias, deve-se 

considerar o IC bilateral sequencial. 

Com a finalidade de determinar o intervalo ideal entre 1o IC e 2o IC na 

cirurgia de IC bilateral sequencial, Illg et al. (2017) realizaram uma análise 

retrospectiva em 250 crianças e adolescentes operados entre os anos de 1995 

e 2011. Destes, 157 indivíduos receberam o 2o IC com intervalo menor do que 

quatro anos, e 93 em um intervalo maior que quatro anos. Todos foram avaliados 

após realizarem os testes de percepção auditiva da fala de monossílabos e 

sentenças no silêncio e no ruído (com relação S/R de +10 dB) em três condições 

de avaliação: 1o IC, 2o IC e IC bilateral. Os resultados foram avaliados 

considerando a idade no 1º IC e o intervalo entre as cirurgias.  Concluíram que, 

se o 1º IC for realizado dentro do período de máxima plasticidade neuronal, ou 

seja, antes de quatro anos de idade, os resultados serão melhores do que se a 

segunda cirurgia ocorrer após essa idade. Também foi encontrada diferença 

estatisticamente significante para os resultados dos testes de percepção auditiva 

da fala do 1º IC, quando comparado ao 2º IC, em todos os indivíduos, sendo que 

esses resultados foram dependentes do intervalo entre as cirurgias de IC; ou 

seja, os indivíduos com intervalo menor de quatro anos obtiveram melhores 

resultados de percepção auditiva da fala com o 2º IC, e todos apresentaram 

melhores resultados com IC bilateral.  

Reeder et al. (2017) avaliaram o desenvolvimento do reconhecimento de 

fala do 2º IC e do IC bilateral e a habilidade de localização em crianças e 

adolescentes implantados sequencialmente. Foram avaliados 24 indivíduos com 

idade média na primeira cirurgia de cinco anos e na segunda, de 14,2 anos. As 
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avaliações foram realizadas a cada três meses durante 24 meses após o IC 

bilateral, sendo as condições de teste: 1º IC e 2º IC isoladamente e IC bilateral. 

Os autores encontraram um desenvolvimento gradual para o 2º IC e 

melhores resultados no silêncio no segundo ano de uso do IC bilateral, enquanto 

na situação de ruído os resultados foram limitados. Em todas as condições de 

avaliação, os resultados da segunda orelha foram inferiores ao 1º IC, e o IC 

bilateral apresentou resultados sempre superiores. Concluíram então que 

crianças mais velhas implantadas sequencialmente com longo intervalo entre as 

cirurgias podem obter reconhecimento de fala na segunda orelha implantada. 

Contudo, o desempenho pode ser limitado, a taxa de evolução pode ser gradual 

e o uso contínuo do AASI na orelha contralateral ao 1º IC, bem como o menor 

intervalo entre cirurgias podem levar a melhores resultados.  
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4. MÉTODOS 

 

 

4.1  Tipo de estudo e aspectos éticos 

Trata-se de um estudo transversal, realizado em um centro de IC da rede 

privada da cidade de São Paulo, denominado Alfa Instituto de Comunicação e 

Audição. Os indivíduos foram crianças e adolescentes com perda auditiva 

neurossensorial bilateral que receberam indicação cirúrgica para a utilização do 

IC bilateral como forma de intervenção no processo de habilitação auditiva. 

Os procedimentos de seleção e avaliação dos pacientes foram iniciados 

após os processos éticos pertinentes: autorização da instituição onde foi 

realizada a pesquisa (anexo A), aprovação da comissão de ética em pesquisa 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPesq FMUSP) no 

1754869 (anexo B) e assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

pelos pais ou respectivos responsáveis pelo paciente (anexo C). 

 

4.2  Casuística 

A amostra foi composta por 14 crianças e adolescentes usuários de IC 

bilateral sequencial, com idades variando entre dez anos e cinco meses a 16 

anos e dez meses. 

Os seguintes critérios de inclusão foram considerados na presente 

pesquisa: 

 Perda auditiva neurossensorial severa à profunda bilateral; 

 Realização do 1º IC até os 36 meses de idade; 
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 Intervalo entre a primeira e a segunda cirurgia de IC igual ou superior a 

12 meses; 

 Tempo de uso do IC bilateral maior ou igual a 12 meses; 

 Uso efetivo do IC bilateral (mínimo de oito horas diárias); 

 Realização de acompanhamento médico e fonoaudiológico pós-cirúrgico. 

 

Os indivíduos selecionados realizaram o 1º IC com idade média de 29 

meses (mínimo de 14 meses e máximo de 36 meses) e o 2º IC com idade média 

de 120 meses (mínimo de 64 meses e máximo de 183 meses), com intervalo 

médio entre as cirurgias de 91 meses (mínimo de 28 meses e máximo de 158 

meses), sendo 14,3 % do sexo feminino e 85,7 % do sexo masculino. Onze 

indivíduos (78,6%) apresentaram etiologia da deficiência auditiva de causa 

desconhecida (idiopática), em dois indivíduos (14,3%) a deficiência auditiva 

ocorreu em decorrência de neuropatia auditiva de causa multifatorial e em uma 

criança (7,1%), em decorrência de ototoxidade. Nove crianças (64,3%) faziam 

uso do AASI anterior ao 2º IC e cinco não faziam uso desse dispositivo (35,7%). 

A descrição das características clínicas dos indivíduos de pesquisa 

encontra-se na tabela 1. 
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Tabela 1 - Caracterização dos indivíduos participantes da pesquisa 

Indivídu
o 

Sexo Etiologia 

Idade na 
cirurgia do 
1º IC (em 
meses) 

Idade na 
cirurgia do 2º 

IC (em 
meses) 

Uso do 
AASI 

anterior 
ao 2º IC 

Idade no 
Teste (em 

meses) 

1 M Neuropatia 29 125 Sim 147 

2 M Idiopática 25 183 Não 196 

3 M Idiopática 30 113 Sim 139 

4 M Neuropatia 32 110 Sim 147 

5 M Idiopática 14 110 Sim 125 

6 M Idiopática 25 136 Não 148 

7 M Idiopática 24 70 Sim 133 

8 F Ototoxidade 33 114 Sim 147 

9 M Idiopática 32 131 Sim 146 

10 M Idiopática 36 133 Não 194 

11 F Idiopática 36 122 Sim 134 

12 M Idiopática 28 120 Sim 169 

13 M Idiopática 36 64 Não 160 

14 M Idiopática 26 152 Não 164 

Legenda: F= Feminino; M= Masculino; IC= Implante Coclear; AASI= Aparelho de 
Amplificação Sonora Individual 

 

A caracterização dos indivíduos de pesquisa em relação às variáveis de 

intervalo entre as cirurgias, tempo de uso do 1º IC e tempo de uso do 2º IC está 

descrita na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Valores descritivos para intervalo cirúrgico, tempo de uso do 1º IC e tempo 

de uso do 2º IC, em meses 

Variável N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Intervalo entre 1º e 2º IC 14 91,2 31,2 28 94 158 

Tempo de uso do 1º IC 14 118,7 29,8 46 113 168 

Tempo de uso do 2º IC 14 32,6 26,2 12 20,5 84 

Legenda: IC= Implante Coclear; N= número amostral 
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4.3 Procedimentos 

A avaliação do reconhecimento de fala foi realizada por meio da aplicação 

de listas de sentenças construídas para Língua Portuguesa, propostas por 

Valente (1998) (anexo D), disponíveis em material gravado em CD Player e 

apresentadas em cabina acústica, utilizando um audiômetro de dois canais 

conectado a um amplificador em campo livre, nas seguintes situações: 

 Silêncio: As sentenças foram apresentadas em uma caixa acústica a 0º 

azimute, na intensidade fixa de 60 dB NPS, com o indivíduo a um metro 

do alto-falante; 

 Ruído: As sentenças foram apresentadas em uma caixa acústica a 0º 

azimute, na intensidade fixa de 60 dB NPS, com o indivíduo a um metro 

do alto-falante e com ruído competitivo (ruído de festa) gravado em CD 

apresentado a 180º azimute, com relação S/R de + 15 dB. 

A figura 1 descreve o modo de apresentação das sentenças e do ruído 

competitivo para a avaliação dos participantes de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Esquema representativo da realização do teste de reconhecimento de fala 

para a situação silêncio e ruído 

Sentenças: 
0º azimute 

Ruído: 
180º azimute 

) 
 

( 
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Os resultados dos testes foram obtidos em porcentagem (%), com 

pontuação variando entre 0 e 100%, sendo que, quanto maior a pontuação, 

melhor o desempenho na habilidade de reconhecimento de fala. 

 

4.4  Análise dos dados 

Os resultados de reconhecimento de fala no silêncio foram comparados 

àqueles obtidos no ruído, nas condições: 1º IC, 2º IC, e IC bilateral. Para as 

análises, foram utilizadas medidas descritivas (média e desvio padrão), assim 

como o Coeficiente de correlação de Pearson e o teste não paramétrico de 

Wilcoxon para amostras pareadas. 

 A comparação da média dos acertos de reconhecimento de fala no silêncio 

e no ruído com o 1º IC foi realizada por meio do teste t-pareado. A suposição de 

normalidade das diferenças foi avaliada por meio da construção do gráfico de 

probabilidade normal.        

 O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para a avaliação da 

correlação existente entre as variáveis: idade na cirurgia do 2º IC, intervalo entre 

as cirurgias e tempo de uso do 2º IC e as porcentagens de acerto no silêncio e 

no ruído com o 2º IC e com o IC bilateral.     

Uma análise descritiva dos resultados de reconhecimento de fala com o 2º 

IC e com o IC bilateral no silêncio e no ruído foi realizada entre os indivíduos que 

utilizaram AASI anterior ao 2º IC e entre aqueles que não faziam uso de AASI.  

Para a comparação dos resultados obtidos em cada grupo, foi realizada uma 

análise não paramétrica por meio do teste de Mann-Whitney para amostras 

independentes. O método de Tukey foi utilizado para comparar as médias das 

porcentagens de acertos no silêncio e no ruído entre os grupos. 
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A análise foi realizada com o auxílio dos aplicativos Minitab - versão 17, 

SPSS - versão 18 e SPSS - versão 25.  

Nos testes de hipótese foi adotado nível de significância de 5%, e foram 

assinalados com o asterisco (*) os valores de p considerados estatisticamente 

significantes. 
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5. RESULTADOS 

 

 

Os dados obtidos no presente estudo serão apresentados a seguir de 

acordo com as análises realizadas: 

 Comparação dos resultados de reconhecimento de fala entre o 1º IC, 2º 

IC e IC bilateral no silêncio e no ruído; 

 Relação entre as variáveis: idade na cirurgia, tempo de uso do dispositivo 

e intervalo cirúrgico para os resultados de reconhecimento de fala no 

silêncio e no ruído, com o 2º IC e com o IC bilateral; 

 Relação existente entre o uso do AASI anterior ao 2º IC e os resultados 

de reconhecimento de fala no silêncio e no ruído, com o 2º IC e com o IC 

bilateral. 

 

 

5.1 Reconhecimento de fala no silêncio e no ruído: 1º IC, 2º IC e IC 

bilateral  

No que se referiu à habilidade de reconhecimento de fala, a porcentagem 

média de acertos obtida com o IC bilateral foi maior do que as pontuações 

encontradas com o 1º IC e com o 2º IC isoladamente (respectivamente 89%, 

56,4% e 94,7% para a situação em silêncio e 74,1%, 48,6% e 88,9% na presença 

de ruído competitivo) (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Valores da porcentagem de acertos nos testes de reconhecimento de fala 

no silêncio e no ruído para as três condições de avaliação 

Situação Condição N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Silêncio 

1º IC 14 89,0 12,6 70 95 100 

2º IC 14 56,4 37,6 0 65 100 

IC Bilateral 14 94,7 8,3 80 100 100 

Ruído 

1º IC 14 74,1 12,8 56 78 100 

2º IC 14 48,6 29,0 0 59 88 

IC Bilateral 14 88,9 10,6 68 92 100 

Legenda: IC= Implante Coclear; N= número amostral 

 

Os perfis individuais da porcentagem de acertos obtidos para a tarefa de 

reconhecimento de fala no silêncio e no ruído com o 1º IC, com o 2º IC e com o 

IC bilateral estão descritos na figura 2. Todos os indivíduos apresentaram 

reconhecimento de fala igual ou superior a 70% com o 1º IC. Uma vantagem 

auditiva no reconhecimento de fala foi observada com o uso do IC bilateral, tanto 

no silêncio quanto no ruído, independentemente dos resultados obtidos com o 

2º IC isoladamente. 
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Figura 2 - Perfis individuais da porcentagem de acertos nos testes de reconhecimento 

de fala no silêncio de no ruído nas três condições de avaliação 

 

Na comparação do desempenho de reconhecimento de fala com o 1º IC, 

com o 2º IC e com o IC bilateral, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes para todas as condições de avaliação. O melhor desempenho foi 

encontrado com o IC bilateral, tanto no silêncio quanto no ruído, quando 

comparado com o 1º IC e com o 2º IC isoladamente. Na análise do desempenho 

de cada IC separadamente, os valores médios de reconhecimento de fala com 

o 1º IC foram significativamente maiores do que com o 2º IC, tanto no silêncio 

quanto no ruído (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Comparação da porcentagem de acertos nos testes de reconhecimento de 

fala no silêncio e no ruído para as três condições de avaliação 

Situação Condição 
Porcentagem de 

acertos 
Média (±DP) 

p-valor 

Silêncio 
1º IC 89,0 (± 12,6) 1º IC vs 2º IC = 0,003* 
2º IC 56,4 (± 37,6) 1º IC vs IC bilateral = 0,011* 

IC bilateral 94,7 (± 8,3) 2º IC vs IC bilateral = 0,003* 

Ruído 
1º IC 74,1 (± 12,8) 1º IC vs 2º IC = 0,003* 

1º IC vs IC bilateral = 0,002* 
2º IC vs IC bilateral = 0,001* 

2º IC 48,6 (± 29,0) 
IC bilateral 88,9 (± 10,6) 

Legenda: IC= Implante Coclear; DP= Desvio Padrão; vs= versus; *p-valor < 5% 

 

A comparação do reconhecimento de fala para as situações de silêncio e 

ruído demonstrou que, a porcentagem média de acertos no silêncio foi 

significativamente maior do que a obtida com ruído para a condição com o 1º IC 

(p=0,001) e com o IC bilateral (p=0,003). Com o uso do 2º IC, não foi encontrada 

diferença estatisticamente significante entre o reconhecimento de fala no silêncio 

e no ruído (p= 0,066) (Tabela 5). 

 
Tabela 5 - Comparação entre a porcentagem de reconhecimento de fala no silêncio e 

no ruído, com o uso do 1º IC, 2º IC e IC bilateral 

 
Porcentagem de acertos 

Média (±DP) 
 

Condição Silêncio Ruído p-valor 

1º IC 89,0 (±12,6) 74,1 (±12,8) 0,001* 
2º IC 56,4 (±37,6) 48,6 (±29,0) 0,066 

IC bilateral 94,7 (±8,3) 88,9 (±10,6) 0,003* 

Legenda: IC= Implante Coclear; DP= Desvio Padrão; *p-valor < 5% 
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5.2 Intervalo cirúrgico, idade na cirurgia e tempo de uso do 2º IC e os 

resultados de reconhecimento de fala no silêncio e no ruído com o 

2º IC e IC bilateral. 

A análise da influência das variáveis intervalo cirúrgico, idade na cirurgia do 

2º IC e tempo de uso do 2º IC para os resultados de reconhecimento de fala com 

o 2º IC e com o IC bilateral demonstraram não haver correlação estatisticamente 

significante entre o desempenho auditivo com o 2º IC e com o IC bilateral e tais 

variáveis, tanto no silêncio quanto no ruído (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Correlação das porcentagens de acertos para o reconhecimento de fala no 

silêncio e no ruído com o 2º IC e IC bilateral e intervalo cirúrgico, idade na 

cirurgia do 2º IC e tempo de uso do 2º IC 

 Situação 
Intervalo 

entre 1º e 2º 
IC 

Idade na 
cirurgia 2º IC 

Tempo de 
uso 2º IC 

Reconhecimento 
de fala com 2º IC 

Silêncio 
r= -0,28 
p= 0,339 

r= -0,35 
p= 0,214 

r= -0,06 
p= 0,852 

Ruído 
r= -0,33 
p= 0,251 

r= -0,43 
p= 0,128 

r= -0,03 
p= 0,922 

Reconhecimento 
de fala com IC 

bilateral 

Silêncio 
r= 0,50 

p= 0,067 
r= 0,56 

p= 0,035 
r= -0,48 
p=0,084 

Ruído 
r= 0,38 

p= 0,178 
r= 0,48 

p= 0,080 
r= -0,52 
p= 0,054 

Legenda: IC= Implante Coclear; r= coeficiente de correlação de Pearson; p= p-valor 

 

No entanto, um pior desempenho na habilidade de reconhecimento auditivo 

com o 2º IC foi encontrado nos indivíduos que receberam o 2º IC em idade mais 

avançada e que apresentavam maior intervalo cirúrgico e menor tempo de uso 

do segundo dispositivo. Os diagramas de dispersão apresentados nas figuras 3 

e 4 descrevem o reconhecimento de fala no silêncio e no ruído com o 2º IC em 
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relação ao intervalo cirúrgico, à idade na cirurgia do 2º IC e ao tempo de uso do 

2º IC. 
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Figura 3 - Diagramas de dispersão da porcentagem de acertos no teste de 

reconhecimento de fala no silêncio para a condição 2º IC e o intervalo 

cirúrgico, idade na cirurgia do 2º IC e tempo de uso do 2º IC 
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Figura 4 - Diagramas de dispersão da porcentagem de acertos no teste de 

reconhecimento de fala no ruído para a condição 2º IC e o intervalo cirúrgico, 

idade na cirurgia do 2º IC e tempo de uso do 2º IC 
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Em relação ao IC bilateral, uma vantagem auditiva bilateral na tarefa de 

reconhecimento auditivo, tanto no silêncio quanto no ruído, foi encontrada para 

todos os participantes de pesquisa, independentemente do intervalo cirúrgico, 

da idade na cirurgia e tempo de uso do 2º IC. As figuras 5 e 6 apresentam os 

diagramas de dispersão demonstrando o reconhecimento auditivo no silêncio e 

no ruído e as variáveis intervalo cirúrgico, idade na cirurgia do 2º IC e tempo de 

uso do 2º IC.   
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Figura 5 - Diagramas de dispersão da porcentagem de acertos no teste de 

reconhecimento de fala no silêncio para a condição IC bilateral e o intervalo 

cirúrgico, idade na cirurgia do 2º IC e tempo de uso do 2º IC 
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Figura 6 - Diagramas de dispersão da porcentagem de acertos no teste de 

reconhecimento de fala no ruído para a condição IC bilateral e o intervalo 

cirúrgico, idade na cirurgia do 2º IC e tempo de uso do 2º IC 
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5.3 Uso do AASI anterior à segunda cirurgia de IC e os resultados de 

reconhecimento de fala no silêncio e no ruído com o 2º IC e com o IC 

bilateral 

Em relação à influência do uso do AASI anterior à segunda cirurgia para a 

habilidade de reconhecimento de fala no silêncio e no ruído, foi encontrado um 

melhor desempenho auditivo, tanto no silêncio quanto no ruído, com o 2º IC 

isoladamente e com IC bilateral para o grupo de indivíduos que fez uso do AASI 

anteriormente ao 2º IC. 

Os valores individuais e médios do reconhecimento de fala no silêncio e no 

ruído com o 2º IC e com IC bilateral em relação ao uso do AASI anterior ao 2º IC 

estão descritos abaixo (Tabela 7 e Figura 7). 

 

Tabela 7- Descrição da porcentagem de acertos nos testes de reconhecimento de fala 

no silêncio de no ruído segundo o uso do AASI anterior à segunda cirurgia de 

IC 

Legenda: AASI= Aparelho de Amplificação Sonora Individual; N= número amostral; 
DP= Desvio Padrão; Mín= Mínimo; Med= Mediana; Máx= Máximo 

 Situação 
Uso 

AASI 
N Média DP Mín. Med. Máx. 

 

Reconhecimento 

de sentenças 

com 2º IC 

Silêncio 
Não 5 13,6 19,1 0 0 40 

Sim 9 80,2 18,2 52 78 100 

Ruído 
Não 5 16,4 18,4 0 12 42 

Sim 9 66,4 13,7 40 72 88 

 

Reconhecimento 

de sentenças 

com IC bilateral 

Silêncio 
Não 5 94,0 8,5 80 98 100 

Sim 9 95,1 8,7 80 100 100 

Ruído 
Não 5 86,4 10,5 70 88 98 

Sim 9 90,2 11,0 68 94 100 
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Figura 7 - Valores individuais e médios da porcentagem de acertos de reconhecimento 

de fala no silêncio e no ruído com o 2º IC e com IC bilateral de acordo com o 

uso do AASI anterior ao 2º IC 
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Uma diferença estatisticamente significante foi encontrada para os 

resultados de reconhecimento de fala com o uso do 2º IC, tanto no silêncio 

(p=0,001) quanto no ruído (p=0,002), para o grupo de indivíduos que utilizou o 

AASI na orelha contralateral ao 1º IC. Na avaliação do desempenho com o IC 

bilateral, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes para o 

reconhecimento de fala no silêncio (p=0,606) e no ruído (p=0,364) entre os 

indivíduos que fizeram e não fizeram uso da amplificação sonora individual 

anterior à segunda cirurgia (Tabela 8). 

 
Tabela 8 - Comparação da porcentagem de acertos no teste de reconhecimento de fala 

no silêncio e no ruído, em relação ao uso do AASI anterior ao 2º IC 

 

Porcentagem de acertos 

Média (± DP) 
p-valor 

Com AASI (n= 9) Sem AASI (n= 5) 

Silêncio 
2º IC 80,2 (±18,2) 13,6 (± 19,1) 0,001* 

IC bilateral 95,1 (±8,7) 94,0 (±8,5) 0,606 

Ruído 
2º IC 66,4 (±13,7) 16,4 (±18,3) 0,002* 

IC bilateral 90,2 (±11,0) 86,4 (±10,5) 0,364 

Legenda: IC= Implante Coclear; AASI= Aparelho de Amplificação Sonora Individual; 
n=número amostral DP= Desvio Padrão; *p-valor < 5% 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar a habilidade de reconhecimento de 

fala em crianças e adolescentes submetidos ao IC bilateral sequencial por meio 

da avaliação do reconhecimento de fala no silêncio e no ruído.   

As habilidades auditivas decorrentes da binauralidade podem ser 

alcançadas em indivíduos com deficiência auditiva severa a profunda de duas 

maneiras: por meio do uso combinado do IC e do AASI na orelha contralateral, 

denominada estimulação bimodal, indicada em indivíduos que apresentam 

audição residual na orelha não implantada; e por meio da estimulação bilateral, 

com o uso do IC em ambas as orelhas, realizado de maneira simultânea ou 

sequencial.  

Dentre as vantagens da estimulação bimodal, destacam-se o melhor 

reconhecimento de fala, de melodia e de música. No entanto, essa estimulação 

é vista como uma possibilidade em indivíduos que apresentam audição residual 

suficiente para a obtenção de benefícios com a amplificação sonora, sendo o IC 

bilateral considerado nos casos em que a audição bimodal não é efetiva (Litovsky 

et al., 2006a; Ching et al., 2007; Melo et al., 2013). 

Em comparação com a estimulação monoaural, a estimulação bilateral 

resulta em melhor qualidade sonora, redução do esforço auditivo e melhora da 

qualidade de vida, pois a entrada auditiva em ambas as orelhas favorece a 

localização sonora e o reconhecimento de fala no ruído por uma combinação do 
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efeito de sombra da cabeça, somação binaural e efeito squelch binaural (Müller 

et al., 2002; Offeciers et al., 2005; Peters et al., 2007).   

Com a consolidação dos benefícios do IC unilateral e a ampliação nos 

critérios de indicação na população pediátrica, a possibilidade de indicação do 

IC bilateral sequencial passou a compor o cenário clínico atual, uma vez que um 

número significativo de crianças que receberam o IC nos primeiros anos de vida 

podem ser potenciais candidatas ao IC bilateral sequencial.  

O impacto funcional da estimulação bilateral pode ser especialmente 

importante para a população pediátrica, à medida que a complexidade das 

situações de escuta aumenta conforme a idade, em particular para os ambientes 

educacionais e sociais em que as crianças estão inseridas. Além disso, a 

possibilidade de um maior e melhor aprendizado incidental, bem como a redução 

no esforço auditivo e cognitivo necessário para a execução de tarefas de vida 

diária podem compor as vantagens obtidas com o uso do IC bilateral.  

Nesse sentido, a avaliação e indicação do IC bilateral em crianças e 

adolescentes com longos intervalos cirúrgicos caracterizam-se como um dos 

desafios da prática clínica contemporânea. 

A literatura científica da área tem destacado os benefícios do IC bilateral no 

que se refere às habilidades de localização sonora e reconhecimento de fala em 

situações de ruído competitivo em crianças e adultos. No entanto, um consenso 

ainda não foi definido, em relação ao intervalo cirúrgico desejável e necessário 

para a obtenção dos benefícios advindos do IC bilateral sequencial (Van Hoesel 

e Tyler, 2003; Laszig et al., 2004; Ching et al., 2007; Galvin et al., 2007; Galvin 
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et al., 2008; Lammers et al., 2014; Sparreboom et al., 2011; Friedmann et al., 

2015). 

A idade de implantação do IC é reconhecidamente um fator capaz de 

impactar os resultados pós-cirúrgicos em crianças, sendo este aspecto 

considerado como um preditor para o desenvolvimento das habilidades auditivas 

e de linguagem (Sharma et al., 2002a; Sharma et al.,2002b; Sharma et al., 2004). 

Diversos autores destacaram a influência da idade na cirurgia do 1º IC 

como um importante aspecto a ser considerado nos resultados do IC bilateral 

(Galvin et al., 2008; Zeitler et al., 2008; Friedmann et al., 2015; Moret, 2016; Illg 

et al., 2017).  Todas as crianças do presente estudo receberam o 1º IC antes dos 

três anos de idade, ou seja, no período mais sensível ao desenvolvimento e 

maturação do sistema auditivo (Tabela 1). Sendo assim, o uso contínuo e efetivo 

do 1º IC por um longo período de tempo e o desenvolvimento da habilidade de 

reconhecer e interpretar a mensagem enviada via IC, possivelmente contribuiu 

para a adaptação e obtenção de resultados positivos com o IC bilateral.  

Outros aspectos capazes de influênciar positivamente os resultados do IC 

e que foram encontrados nos indivíduos da presente pesquisa também merecem 

destaque, dentre eles o uso efetivo dos dispositivos e a participação efetiva em 

um programa de habilitação auditiva (Kirk et al., 2002; Baumgartner et al., 2002; 

Mauer, 2002; Sharma et al., 2004; Sharma et al., 2005; Moret et al., 2007; 

Sharma et al., 2007). 

No que se referiu ao desempenho auditivo, todos os indivíduos desta 

pesquisa apresentavam bons resultados de reconhecimento de fala apenas pela 

via auditiva com o 1º IC no silêncio (≥70%). No entanto, apesar do bom 
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desempenho com o IC unilateral, uma maior dificuldade foi encontrada para a 

tarefa de reconhecimento de fala na presença de ruído competitivo, 

demonstrando assim os desafios auditivos enfrentados nas situações de escuta 

complexa do dia a dia (Figura 2 e Tabela 3).  

As dificuldades vivenciadas nas situações auditivas que requerem o 

desenvolvimento de habilidades complexas, especialmente as situações de 

ruído competitivo, podem ter motivado a decisão pelo IC bilateral nos indivíduos 

de pesquisa, mesmo diante de um longo intervalo de tempo entre as cirurgias 

(Tabela 2). 

Um dos questionamentos destacados pela comunidade clínica e científica 

em relação ao IC bilateral sequencial diz respeito às habilidades a serem 

alcançadas com o 2º IC; ou seja, se será possível alcançar o mesmo 

desempenho do 1º IC, de que maneira e em quanto tempo. Um menor intervalo 

entre as cirurgias pode proporcionar vantagens bilaterais em um menor espaço 

de tempo, além de facilitar o aprendizado incidental das habilidades auditivas e 

de linguagem oral na população pediátrica que adquiriu a deficiência auditiva 

antes do desenvolvimento da linguagem oral (Illg et al., 2013; Friedmann et al., 

2015; Illg et al., 2017).  

Os resultados do presente estudo demonstraram que o desempenho 

auditivo com IC bilateral foi superior àqueles encontrados com o 1º IC e com o 

2º IC isoladamente, com diferença estatisticamente significante para a condição 

IC bilateral tanto no silêncio quanto no ruído, quando comparada às outras 

condições de avaliação (Tabela 4). Esses resultados corroboram com outros 

estudos atuais, os quais demonstraram a possibilidade de obtenção de 
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vantagens bilaterais mesmo em indivíduos com grandes intervalos entre as 

cirurgias (Sparreboom et al., 2011; Kim et al., 2013; Bianchin et al., 2017; Reeder 

et al., 2017). 

Uma diferença estatisticamente significante foi encontrada na comparação 

de desempenho entre o 1º e o 2º IC no silêncio e no ruído sugerindo, portanto, 

uma assimetria entre as vias auditivas e uma predominância do primeiro lado 

implantado em relação ao 2º IC (Figura 2 e Tabelas 3 e 4). Esses achados estão 

de acordo com a literatura científica, na qual crianças que fizeram uso do IC 

unilateral por muitos anos antes de receber o 2º IC apresentaram assimetrias na 

via auditiva e na função cortical as quais refletiram em uma diferença no 

desempenho auditivo com o 2º IC (Gordon et al., 2008; Gordon e Papsin, 2009; 

Gordon et al., 2010; Gordon et al., 2011). 

Três indivíduos de pesquisa (S2, S6 e S14), embora apresentassem 

vantagens auditivas na avaliação com o IC bilateral, não foram capazes de 

reconhecer a fala com o uso do 2º IC isoladamente (Figura 2). Nesse contexto, 

é importante destacar que esses indivíduos além de apresentarem menor tempo 

de experiência auditiva com o 2º IC, realizaram a cirurgia do 2º IC em idade mais 

avançada e com isso apresentavam maiores intervalos de tempo entre as 

cirurgias (Figuras 3 e 4). Os resultados do presente estudo estão de acordo com 

a literatura científica a qual destacou que o domínio do 1º IC em relação ao 2º IC 

pode ocorrer em indivíduos com maior intervalo cirúrgico e especialmente em 

situações de ruído competitivo (Bianchin et al., 2017). Mesmo com uma 

vantagem bilateral significativa, quanto maior o intervalo cirúrgico, maior pode 



Discussão                                                       81 

 
 

ser a diferença entre o desempenho do 1º e do 2º IC (Scherf et al., 2009; Strom-

Roum et al., 2012; Reeder et al., 2017).  

Além disso, uma implantação mais tardia do 2º IC pode requerer um maior 

tempo de uso para a obtenção do desempenho máximo oferecido pela 

estimulação elétrica. Com isso, os resultados do 2º IC podem melhorar ao longo 

do tempo, com decorrente aumento na vantagem bilateral, especialmente para 

as situações de ruído competitivo. Segundo a literatura, uma vantagem de 3 a 4 

dB pode ser obtida na condição bilateral e esta vantagem pode ser influenciada 

pelo tempo de uso e pela idade em que o 2º IC foi realizado (Galvin et al., 2008; 

Sparreboom et al., 2011). Ademais, a otimização dos resultados com o 2º IC 

pode requerer um treinamento auditivo específico, com horas de uso diário 

apenas com o 2º IC (Kim et al., 2013). 

 Ainda que tenham sido obtidas diferenças de desempenho entre os dois 

lados (1º IC e 2º IC isoladamente), todos os indivíduos avaliados no presente 

estudo faziam uso contínuo de ambos os dispositivos, mesmo após um longo 

intervalo de tempo entre as cirurgias. Assim sendo, o acesso às redes neurais 

estabelecidas pelo 1º IC, bem como a integração da estimulação vinda de ambos 

os lados pode ser capaz de facilitar o aprendizado das habilidades auditivas com 

o 2º IC e favorecer o uso efetivo do IC bilateral (Illg et al., 2017).  

No que se referiu à comparação dos resultados de reconhecimento auditivo 

no silêncio e no ruído, a porcentagem de acertos no teste no silêncio foi 

significativamente maior do que a obtida no teste com ruído para as condições 

1º IC e IC bilateral. Com uso do 2º IC isoladamente, a média do reconhecimento 

de fala na situação de ruído foi menor do que àquela encontrada no silêncio, 
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porém, não foi encontrada uma diferença estatisticamente significante (Tabela 

5). Estes resultados estão de acordo com a literatura científica, a qual já havia 

descrito os desafios encontrados para a percepção auditiva da fala nas situações 

de ruído competitivo e a vantagem do IC bilateral para esta habilidade auditiva 

complexa (Nascimento e Bevilacqua, 2005; Gordon e Papsin, 2009; Kim et al., 

2013; Illg et al., 2013; Sbompato et al., 2015; Reeder et al., 2017; Bianchin et al., 

2017). 

Para os indivíduos do presente estudo, o IC bilateral sequencial contemplou 

as expectativas em relação à vantagem auditiva em habilidades de escuta 

complexa, com benefícios na percepção auditiva da fala na presença de ruído 

competitivo. Esses resultados corroboram com os dados apresentados na 

literatura, segundo os quais o reconhecimento de fala é significantemente melhor 

com o uso do IC bilateral, quando comparado ao IC unilateral (Kühn-Inacker et 

al., 2004; Peters et al., 2007; Wolfe et al., 2007; Galvin et al., 2008; Steffens et 

al., 2008; Lovett et al., 2010; Sparreboom et al., 2011; Kim et al., 2013). 

Em relação à influência da idade no 2º IC e do intervalo de tempo entre as 

cirurgias para os resultados do IC bilateral, não restam dúvidas que tanto a 

reorganização cortical quanto o processamento auditivo central podem ser 

favorecidos quando o 2º IC é realizado mais precocemente e com um menor 

intervalo de tempo entre as cirurgias.  

Um maior intervalo cirúrgico pode acarretar em uma maior dependência do 

1º IC, menor plasticidade auditiva do segundo lado implantado e uma diminuição 

na motivação em relação ao uso de um outro dispositivo, o qual não atingiu os 

resultados do 1º IC. Entretanto, ainda não está claro se existe uma idade e/ou 
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um período crítico para a indicação do 2º IC neste grupo de crianças com 

deficiência auditiva pré-lingual que fazem uso do IC unilateral há muitos anos 

(Sparreboom et al., 2011; Reeder et al., 2017; Bianchin et al., 2017).  

Os resultados do presente estudo demonstraram que não houve correlação 

estatisticamente significante entre o intervalo entre as cirurgias, a idade na 

cirurgia do 2º IC e o tempo de uso do 2º IC para os resultados de reconhecimento 

de fala no silêncio e no ruído com o 2º IC e com IC bilateral (Tabela 6).  

Esses dados estão de acordo com outros estudos que já haviam destacado 

benefícios para o reconhecimento de fala com a estimulação bilateral sequencial, 

sem qualquer efeito adverso, em crianças e adolescentes que receberam o 2º 

IC em idade mais avançada e com longos intervalos cirúrgicos (Kühn-Inacker et 

al., 2004; Ramsden et al., 2005; Wolfe et al., 2007; Zeitler et al., 2008; Smulders 

et al., 2011; Kim et al., 2013; Illg et al., 2013; Friedmann et al., 2015; Moret, 

2016).  No entanto, Galvin et al. (2008) destacaram a possibilidade de abandono 

do 2º IC como efeito adverso em indivíduos com longos intervalos cirúrgicos e 

enfatizaram, portanto, a importância da orientação e aconselhamento familiar 

para este grupo clínico de casos. 

Há de se considerar que a adaptação e o desempenho do 2º IC pode estar 

facilitado em função da preservação da via auditiva correspondente. Nesse 

sentido, todos os indivíduos de pesquisa apresentavam bom desempenho 

auditivo com o 1º IC, denotando desta maneira, um sistema auditivo central com 

capacidades plásticas suficientes para favorecer o desenvolvimento das 

habilidades auditivas a partir da estimulação elétrica fornecida pelo IC bilateral.   
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Por outro lado, a indicação do 2º IC em idade mais avançada, com maior 

intervalo cirúrgico e consequentemente com maior tempo de privação sensorial 

pode não favorecer o desenvolvimento de conexões neurais, gerando resultados 

inferiores para a segunda orelha implantada e piores resultados de 

reconhecimento de fala (Sharma et al., 2005; Peters et al., 2007; Papsin e 

Gordon, 2008; Steffens et al., 2008; Graham et al., 2009; Gordon e Papsin, 2009; 

Illg et al., 2013; Kocdor et al., 2016; Illg et al., 2017; Reeder et al., 2017). 

Entretanto Zeitler et al. (2008), Illg et al. (2013), Friedmann et al. (2015) e Moret 

(2016) encontraram uma correlação positiva entre a idade no 2º IC e o intervalo 

entre as cirurgias; ou seja, quanto maior a idade e o intervalo entre as cirurgias 

de IC melhores foram os resultados de reconhecimento de fala. 

Certamente a idade em que os indivíduos foram submetidos ao 1º IC 

interferiu positivamente nos resultados deste estudo, visto que a estimulação 

com o 1º IC durante o período de máxima plasticidade neuronal possibilitou o 

acesso auditivo e o desenvolvimento de um sistema auditivo mais preparado 

para a estimulação com o 2º IC, mesmo com um longo intervalo cirúrgico (Moret, 

2016; Bianchin et al., 2017, Illg et al., 2017, Reeder et al., 2017). 

No presente estudo, o uso do AASI anterior ao 2º IC pareceu interferir 

positivamente nos resultados de reconhecimento de fala com o uso do 2º IC, 

tanto no silêncio quanto no ruído. Para o IC bilateral, mesmo sem diferença 

estatisticamente significante, uma tendência de melhor reconhecimento de fala 

tanto no silêncio quanto no ruído foi encontrada no grupo de indivíduos que fez 

uso da audição bimodal (Tabelas 7 e 8 e Figura 7). 
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 Embora a literatura científica não tenha descrito de maneira detalhada a 

influência da audição bimodal para a percepção auditiva da fala após o 2º IC, Illg 

et al. (2013) destacaram que o uso do AASI anterior ao 2º IC pareceu ser um 

preditor para o melhor reconhecimento de fala, visto que, quanto maior o tempo 

de experiência com AASI anterior ao 2º IC, melhores foram os resultados. Os 

autores ressaltaram ainda que, mesmo com audição residual mínima, os 

usuários de IC unilateral devem ser encorajados a continuar o uso do AASI 

contralateral ao 1º IC, no sentido de manter a atividade neural aferente. Reeder 

et al. (2017) sugeriram que o uso efetivo do AASI na orelha não implantada 

durante o intervalo entre as cirurgias pode melhorar os resultados de 

reconhecimento de fala com o 2º IC e com IC bilateral, mesmo com resíduo 

auditivo mínimo.  

No presente estudo, o uso do AASI anterior ao 2º IC pode ter beneficiado 

as propriedades binaurais, considerando que o desempenho para a habilidade 

complexa de reconhecimento de fala na presença de ruído competitivo foi 

superior para os usuários de estimulação bimodal anterior ao 2º IC. A literatura 

científica ressaltou a importância do uso efetivo do AASI contralateral ao IC para 

a estimulação das vias auditivas, bem como para a preservação da audição 

residual na orelha não implantada. É consenso que longos períodos de 

estimulação unilateral podem resultar em alterações da via auditiva de modo a 

impor limitações provenientes da privação sensorial auditiva prolongada 

(Gatehouse, 1992; Gelfand e Silman, 1993; Palmer, 1999; Ching et al., 2005; 

Jiwani et al., 2016).  
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Neste sentido, convém mencionar que a magnitude da privação sensorial 

exercida pelo uso do IC unilateral deve ser avaliada em cada indivíduo, 

considerando a audição residual existente no lado não implantado, o uso efetivo 

do AASI contralateral, bem como o percurso de habilitação auditiva realizado. 

Mesmo com um número reduzido de indivíduos que fizeram uso do AASI 

contralateral ao longo da experiência com o IC unilateral, os resultados do 

presente estudo suportam a indicação clínica de encorajar e reforçar o uso do 

AASI contralateral em crianças com deficiência auditiva adquirida antes do 

desenvolvimento da linguagem oral, já que em um futuro breve, esse grupo 

clínico de casos poderão compor os candidatos ao IC bilateral. Mesmo com 

acesso limitado aos sons de fala, a estimulação acústica pode auxiliar na 

manutenção e estimulação da via auditiva para uma posterior estimulação 

elétrica via IC (Reeder et al., 2017).    

Na prática clínica, uma grande variabilidade em relação ao uso do AASI 

contralateral é observada, não sendo possível definir o percentual de pacientes 

que fazem uso da estimulação elétrica e acústica combinada após o 1º IC. A 

literatura científica sugeriu que apenas 10 a 25% dos usuários de IC unilateral 

constituem-se como usuários bimodais (Tyler et al., 2002; Fitzpatrick et al., 2009; 

Yamaguchi e Goffi-Gomez, 2013). Em um estudo multicêntrico internacional, o 

total dos usuários bimodais representou apenas 32% (Scherf e Arnold, 2014). 

Diversos aspectos podem ser considerados na justificativa do não uso do AASI 

contralateral ao IC, entre eles, a falta de audição residual e, consequentemente, 

a ausência de benefícios para a percepção auditiva da fala, a falta de orientação 

dos profissionais no momento pré-operatório e as dificuldades encontradas na 
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aquisição e manutenção do AASI (Yamaguchi e Goffi-Gomez, 2009; Yamaguchi 

e Goffi-Gomez, 2013). 

Outra questão a ser considerada é o fato de que o AASI não é, usualmente, 

reprogramado após a ativação do IC unilateral, e isso pode contribuir para sua 

rejeição. A inclusão de uma regra prescritiva específica entre os softwares de 

programação facilitaria a aplicação de um procedimento de balanceamento e 

poderia aumentar o uso da estimulação bimodal na prática clínica. A experiência 

limitada em adaptação de AASI nos centros de IC, bem como o número reduzido 

de procedimentos disponíveis para adaptação bimodal podem contribuir para o 

grande número de usuários de IC unilateral que não fazem uso do AASI 

contralateral (Scherf e Arnold, 2014). 

Por fim, para todos os indivíduos do presente estudo, a melhora da 

habilidade de reconhecimento de fala com o IC bilateral fortaleceu e consolidou 

o uso de ambos os dispositivos de maneira contínua e efetiva. No entanto, a 

indicação do IC bilateral sequencial em crianças e adolescentes com longos 

intervalos de tempo entre as cirurgias deve ser realizada de maneira cuidadosa 

e criteriosa.  

Uma orientação detalhada aos candidatos do IC bilateral sequencial e às 

suas famílias deve ser realizada, considerando a variabilidade dos resultados 

encontrados na literatura científica. Mesmo diante de resultados encorajadores, 

é fundamental avaliar as vantagens bilaterais ao longo do tempo, bem como 

analisar os inúmeros fatores capazes de influenciar os benefícios binaurais a 

serem obtidos a partir da utilização do IC bilateral.
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7. CONCLUSÕES 

 

 

A avaliação do reconhecimento de fala em crianças e adolescentes 

usuários de IC bilateral sequencial demonstrou os seguintes efeitos positivos 

para a estimulação auditiva bilateral: 

 Melhor desempenho de reconhecimento de fala com o uso do IC bilateral, 

tanto no silêncio quanto no ruído, quando comparado com o 1º IC e 2º IC 

isoladamente. O reconhecimento de fala com o 1º IC foi significativamente 

melhor do que com o 2º IC, tanto no silêncio quanto no ruído. 

 Não foi encontrada correlação estatisticamente significante entre idade na 

cirurgia do 2º IC, tempo de uso do dispositivo e intervalo entre as cirurgias 

e o reconhecimento de fala no silêncio e no ruído com 2º IC e com o IC 

bilateral.  

 O uso do AASI anterior ao 2º IC influenciou positivamente o desempenho 

de reconhecimento de fala com o 2º IC, tanto no silêncio quanto no ruído. 
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8. ANEXOS 

ANEXO A - Autorização da instituição onde foi realizada a pesquisa 

 
 

 

  

São Paulo, 01 de fevereiro de 2016 

 

 

Venho por meio desta elucidar que a Fonoaudióloga Gabriela Felix Lazarini, 

portadora do RG 46 272 260-0 e do CRFa 18217, está autorizada a ser inserida em nossas 

atividades com intuitos acadêmicos e proposta de coletar dados referentes a nossos 

pacientes para fins de projeto de pesquisa. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 
Dr. Orozimbo Alves da Costa 

Médico Otologista  

 CRM. 9904 

                      Coordenador do ALFA Instituto de Comunicação e Audição 

 
 

 

  

Instituto de Comunicação e Audição 

Rua Cincinato Braga, 59. Conj. 5D1 São Paulo- SP      Tel: (11) 

3288-4186 / (11) 3262-0675 
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ANEXO B - Ofício de aprovação do projeto emitido pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da FMUSP 
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ANEXO C – Termo de consentimento livre e esclarecido 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME:  .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................ SEXO: M □   F □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE ............................................................. 

CEP: .........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2. RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: ....................................SEXO:  M □   F □ 

DATA NASCIMENTO. ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: 

............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 

...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............) 

.................................................................................. 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Implante Coclear Bilateral em Crianças” 

PESQUISADOR: Ana Claudia Martinho de Carvalho        

CARGO/FUNÇÃO: Docente                                                       INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 9584 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da FMUSP.   

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 meses 
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO 

Estas informações estão sendo coletadas para a sua participação voluntária no estudo: “Implante 

Coclear bilateral em crianças”, o qual tem como objetivo avaliar as habilidades auditivas de crianças 

usuárias de implante coclear bilateral. 

Serão realizados testes indolores, em cabina acústica, com o objetivo de avaliar a maneira pela 

qual seu filho (a) é capaz de compreender os sons da fala utilizando o implante coclear.  

As informações obtidas neste estudo poderão contribuir para o melhor conhecimento dos efeitos 

da estimulação elétrica em ambos os ouvidos em crianças com implante coclear bilateral. 

Os dados obtidos durante a pesquisa serão sigilosos, sendo os mesmos utilizados somente para 

esta pesquisa.  As informações serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada 

a identificação de nenhum dos participantes. 

É garantida, a qualquer momento, a sua liberdade de retirada de consentimento, deixando de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

O paciente ou responsável poderá obter esclarecimentos a qualquer pergunta ou esclarecimento 

acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados à pesquisa. O principal 

investigador da pesquisa é a Dra. Ana Claudia Martinho de Carvalho, que pode ser encontrada no endereço 

Rua Cipotânea 51 Cidade Universitária, Tel. 3091-7455. Caso tenha alguma consideração ou dúvida sobre 

a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de 

Campos, 225 – 5º andar – tel.: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: 

cep.fm@usp.br 

Não haverá despesas pessoais para você em qualquer fase do estudo, incluindo exames e 

consultas. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, descrevendo o estudo “Implante coclear bilateral em crianças”. 

Eu discuti com a Dra. Ana Claudia Martinho de Carvalho sobre a minha decisão em participar deste 

estudo. Ficaram claros quais são os propósitos do estudo os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

mailto:cep.fm@usp.br
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consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO D – Listas de Sentenças construídas na Língua Portuguesa 

 

LISTA DE SENTENÇAS – CPA – USP BAURU  

Paciente: ______________________________________________ Prontuário: ____________ 

Idade: ___________________________ Data: _______________________________________ 

IRF: ___________________ Intensidade de Aplicação: _______________________________ 

X OD: __________________ X OE: _______________________ 

Fonoaudióloga responsável: ______________________________________________________ 

 

Lista 1 

 

1 -  O bar é lugar agradável para conversar com amigos 

           1   2    3          4         5        6               7 

 

2 – Ela comprou um telefone usado 

        8      9           10            11 

 

3 – Ninguém segura aquele time de basquete 

           12         13      14      15      16 

 

4 – A comida da mamãe sempre é gostosa 

        17            18            19       20        21 

 

5 – O jantar acabou mais cedo 

         22          23     24     25 

 

6 – As eleições vão começar no próximo mês 

           26        27     28             29        30 

 

7 – Aquelas pessoas são muito humildes 

        31          32     33     34        35 

 

 

8 – A prova de matemática foi difícil 

        36              37           38   39 

 

9 – Ele queria ir ao cinema depois do trabalho 

      40    41   42   43            44        45 

 

10 – Eles foram para a escola de ônibus 

         46     47     48     49          50 

 

 

IRF = ________ X 2 = ________ % 
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LISTA DE SENTENÇAS – CPA – USP BAURU  

Paciente: ______________________________________________ Prontuário: ____________ 

Idade: ___________________________ Data: _______________________________________ 

IRF: ___________________ Intensidade de Aplicação: _______________________________ 

X OD: __________________ X OE: _______________________ 

Fonoaudióloga responsável: ______________________________________________________ 

 

Lista 2 

 

1 – O menino chegou atrasado na escola 

        1               2           3           4 

 

2 – Meu dentista é muito calmo 

        5       6      7     8      9 

 

3 – Toda criança gosta de ganhar brinquedos 

       10       11       12       13           14 

 

4 – Dormi durante a viagem inteira 

        15       16          17       18 

 

5 -  Domingo é dia de almoçar com a família reunida 

           19      20  21      22              23      24        25 

 

6 -  Estou cansada de correr no parque 

         26      27          28          29 

 

7 -  O Brasil tem cidades lindas para morar 

         30       31        32       33     34     35 

 

8 -  É perigoso dirigir com sono na estrada 

      36      37        38          39            40  

 

9 -  Eles foram para uma festa animada 

       41     42    43        44           45 

 

10 – Aqueles homens pintaram a casa do prefeito 

           46         47              48        49        50 

 

 

IRF = _______ X 2 = _______ % 
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LISTAS DE SENTENÇAS – CPA – USP BAURU 

Paciente: ______________________________________________ Prontuário: ____________ 

Idade: ___________________________ Data: _______________________________________ 

IRF: ___________________ Intensidade de Aplicação: _______________________________ 

X OD: __________________ X OE: _______________________ 

Fonoaudióloga responsável: ______________________________________________________ 

 

Lista 3 

 

1 – As pessoas estão poluindo o rio 

         1               2          3            4 

 

2 – As férias de verão estão chegando 

             5           6          7           8 

 

3 – O carro ficou mal estacionado na garagem 

            9        10    11        12               13 

 

4 – Avisei para tomar cuidado com o cachorro bravo 

        14      15     16          17            18               19 

 

5 -  Gosto de ler romances policiais 

         20       21        22          23 

 

6 -  Gostaria de comer salada de alface fresquinha 

           24         25           26        27           28 

 

7 -  Coração de mãe a gente não consegue esquecer nunca 

          29          30        31       32      33            34        35 

 

8 – O grande problema do centro da cidade é o trânsito 

             36            37           38           39        40        41 

 

9 -  A professora mora na casa dos pais 

               42          43         44       45 

 

10 – A televisão quebrou durante a novela das oito 

               46            47         48           49         50 

 

IRF = _______ X 2 = ______ %  
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LISTAS DE SENTENÇAS – CPA – USP BAURU 

 

Paciente: ______________________________________________ Prontuário: ____________ 

Idade: ___________________________ Data: _______________________________________ 

IRF: ___________________ Intensidade de Aplicação: _______________________________ 

X OD: __________________ X OE: _______________________ 

Fonoaudióloga responsável: ______________________________________________________ 

 

Lista 4 

 

1 – O aluno precisa estudar para fazer o exame 

              1         2          3          4      5         6 

 

2 – A secretária faltou dois dias no trabalho 

             7                8        9      10          11 

 

3 – O peixe ficou agitado dentro do aquário 

         12       13       14         15         16 

 

4 – O médico foi visitar o doente 

            17     18     19        20 

 

5 – A enfermeira trabalha no hospital para idosa 

              21             22               23         24    25 

 

6 -  Aquele telefone não funciona 

         26         27       28      29 

 

7 – O trabalho ajuda o homem à crescer na vida 

            30          31         32           33          34 

 

8 -  A temperatura vai mudar este final de semana 

                 35         36    37      38    39        40 

 

9 -  Aquele casal tem dois filhos lindos 

           41     42    43    44    45      46 

 

10 – Ganhei uma cesta de ovos de páscoa 

           47          48            49         50 

 

 

IRF = _____ X 2 = ______ %        
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LISTAS DE SENTENÇAS – CPA – USP BAURU 

 

Paciente: ______________________________________________ Prontuário: ____________ 

Idade: ___________________________ Data: _______________________________________ 

IRF: ___________________ Intensidade de Aplicação: _______________________________ 

X OD: __________________ X OE: _______________________ 

Fonoaudióloga responsável:_______________________________________________            __   

 

Lista 5 

 

1 – A dona da loja fez um bom desconto 

         1           2        3       4           5 

 

2 – Ele brigou com a namorada na saída do clube 

       6      7          8          9              10         11 

 

3 – Esqueci o bolo assando no forno da padaria 

         12          13       14          15            16 

 

4 – O palhaço subiu no cavalo preto 

           17          18         19         20 

 

5 – A fechadura da porta quebrou hoje 

             21              22          23       24  

 

6 – O circo apresentou animais selvagens 

         25            26           27            28 

 

7 – Ela comprou roupas e sapatos novos 

      29      30          31          32          33 

 

 

8 -  Eles sabem que fumar faz mal à saúde 

       34      35        36        37  38     39 

 

 

9 -  A universidade recebeu dinheiro para construir um laboratório 

              40                  41         42        43       44               45 

 

10 – O governo não sabe administrar o país 

               46       47    48        49            50 

 

 

IRF = _____ X 2 = ______ %   
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LISTAS DE SENTENÇAS – CPA – USP BAURU 

 

Paciente: ______________________________________________ Prontuário: ____________ 

Idade: ___________________________ Data: _______________________________________ 

IRF: ___________________ Intensidade de Aplicação: _______________________________ 

X OD: __________________ X OE: _______________________ 

Fonoaudióloga responsável: ______________________________________________________ 

 

Lista 6 

 

1 -  O professor pediu para fazer um trabalho 

               1            2       3       4            5 

 

2 – Ela viajou de avião para chegar rápido 

       6      7          8           9      10         11 

 

3 – Disse que voltava logo depois do almoço 

           12          13       14      15          16 

 

4 – Cuidado para não cair do telhado 

          17       18     19    20        21 

 

5 – Esta fotografia traz boas recordações do passado 

       22       23          24   25          26                 27 

 

6 – Uma boa leitura é importante para todas as pessoas 

           28          29   30        31          32     33        34 

 

7 -  Hoje foi   um dia maravilhoso 

        35    36      37          38 

 

8 – O menino ganhou uma bicicleta 

          39            40             41 

 

 

9 – Este problema não tem solução 

       42       43         44   45     46 

 

10 – As crianças gostaram da festa de aniversário 

              47              48           49             50 

 

 

IRF = _____ X 2 = ______ %       
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LISTAS DE SENTENÇAS – CPA – USP BAURU 

 

Paciente: ______________________________________________ Prontuário: ____________ 

Idade: ___________________________ Data: _______________________________________ 

IRF: ___________________ Intensidade de Aplicação: _______________________________ 

X OD: __________________ X OE: _______________________ 

Fonoaudióloga responsável: ______________________________________________________ 

 

Lista 7 

 

1 – Quero apenas a sua felicidade 

         1         2         3          4 

 

2 – A vida começa aos quarenta anos 

          5          6              7              8 

 

3 – O final de semana foi muito divertido 

          9           10         11   12          3 

 

4 – Ele quer saber onde estou trabalhando 

      14    15    16      17     18         19 

 

5- A casa está pronta para receber os convidados 

       20      21      22     23       24             25 

 

6 – O circo vai chegar na cidade 

         26     27      28        29 

 

7 -  A televisão é o meio de comunicação mais popular 

            30        31     32              33               34     35 

 

8 -  O homem foi internado no hospital 

           36       37      38             39 

 

9 -  O voto consciente é um dever de toda população 

          40         41        42       43          44         45 

 

10 – Vamos ficar sozinhos nesta casa 

           46      47        48        49     50 

 

 

IRF = _____ X 2 = ______ %       
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LISTAS DE SENTENÇAS – CPA – USP BAURU 

 

Paciente: ______________________________________________ Prontuário: ____________ 

Idade: ___________________________ Data: _______________________________________ 

IRF: ___________________ Intensidade de Aplicação: _______________________________ 

X OD: __________________ X OE: _______________________ 

Fonoaudióloga responsável: ______________________________________________________ 

 

Lista 8 

 

1 – O clima está cada vez mais frio 

           1         2      3     4     5      6 

 

2 – Tenho que fazer a tarefa para entregar na escola 

          7           8             9       10       11           12 

 

3 – Falei para a moça esperar um pouco 

        13    14      15         16         17 

 

4 – Assistimos um bom filme de aventura 

             18            19        20          21 

 

5 – O escritório foi assaltado por meninos de rua 

              22         23      24             25             26   

 

6 – Tomei sorvete de chocolate e morango 

         27       28             29              30 

 

7 -  Os adultos devem respeitar os direitos da criança 

           31             32        33             34             35 

 

8 – O bolo de banana ficou uma delícia 

          36          37          38         39 

 

9 -  Ela não quer ficar gorda na gravidez 

       40   41   42    43     44         45 

 

10 – O médico cuidou daquela criança doente 

              46          47        48         49        50 

 

IRF = _____ X 2 = ______ %        
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