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RESUMO 
 

 

Oliveira EB. Prótese de condução óssea Bonebridge®: estudo comparativo de 

ganho audiológico e satisfação auditiva em pacientes com fissura palatina, otite 

média crônica e usuários de aparelhos de amplificação sonora [tese]. São Pau-

lo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

 

As anomalias morfológicas da tuba auditiva predispõem pacientes com fissura 

palatina a otite média crônica e, consequentemente, a perdas auditivas que 

nem sempre podem ser reabilitadas com aparelhos de amplificação sonora 

convencionais. Atualmente existe no mercado uma variedade de dispositivos 

ósseos implantáveis, que buscam aliar mais qualidade sonora e menos des-

conforto aos pacientes. O Bonebridge é uma opção promissora para estes ca-

sos devido a estética do dispositivo, a sua possibilidade de ativação precoce e 

menores taxas de complicações. Este estudo teve como objetivo apresentar a 

técnica cirúrgica do implante Bonebridge em pacientes com fissura palatina, 

otite média crônica e meatoplastia bilateral, além de comparar os resultados 

audiológicos e de satisfação destes pacientes usando este dispositivo e os a-

parelhos de amplificação sonora individuais convencionais. Estudo prospectivo, 

não randomizado. No total, 13 pacientes com fissura palatina, otite média crô-

nica e meatoplastia bilateral foram selecionados para realização da cirurgia do 

dispositivo Bonebridge, seis do gênero masculino e sete do gênero feminino, 

com idade entre 12 a 56 anos. As avaliações audiológicas (audiometria em 

campo livre), de percepção da fala, avaliação da restrição da participação e 

satisfação com o dispositivo foram realizadas em dois momentos: a) antes da 

cirurgia: sem e com o uso dos Aparelhos de Amplificação Sonora Individual 

(AASI) e, b) após 6 meses da realização da cirurgia com o uso do dispositivo 

Bonebridge. Os resultados pré-cirúrgicos (sem e com AASI) e pós-cirúrgicos 

(com o Bonebridge) foram comparados. Nenhum paciente referiu complicações 

peri ou pós-cirurgicas. A técnica retrossigmoidea mostrou-se segura para ser 

utilizada com esta população, cuja patologia de orelha média leva a alterações 

na mastoide, seja devido a malformações anatômicas ou por tratamentos cirúr-



gicos prévios. Todos os participantes obtiveram melhores limiares audiológicos 

na audiometria em campo livre com o Bonebridge, assim como melhores resul-

tados de percepção da fala, quando comparado aos resultados sem dispositi-

vos e com o uso de AASI convencionais. Quanto à restrição de participação, 

houve diminuição dos efeitos emocionais e sócio-situacionais com o uso da 

amplificação (tanto com o AASI, quando com o Bonebridge) em comparação 

com a condição sem uso do dispositivo, sendo as diferenças estatisticamente 

significantes para as duas subscalas e o resultado total.  Em relação à satisfa-

ção, os pacientes avaliaram melhor os fatores positivos (referentes ao benefício 

acústico e psicológico), negativos (referentes à amplificação de ruído ambiental 

e uso do telefone) e imagem pessoal (referentes à estética e ao estigma do uso 

do dispositivo) com o uso do dispositivo Bonebridge do que com o AASI, sendo 

a diferença estatisticamente significante para estes dois últimos fatores. Con-

clui-se que, apesar de a técnica cirúrgica do Bonebridge ser mais complexa e 

de maior tempo cirúrgico em comparação aos implantes percutâneos é de fácil 

execução para um cirurgião otológico experiente. Para os pacientes com fissu-

ra palatina, otite média crônica e meatoplastia a técnica retrossigmoidea mos-

trou-se segura, melhorando os resultados audiológicos e de percepção da fala, 

além da sua participação social e satisfação com o dispositivo.  

 

 

Descritores: Fissura palatina; Colesteatoma; Perda auditiva; Perda auditiva 

condutiva; Reabilitação de deficientes auditivos; Prótese ancorada no osso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Oliveira EB. Bonebridge® bone conduction device: comparative study of hea-

ring gain and hearing satisfaction in patients with cleft palate, chronic otitis me-

dia and hearing aid users. [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Univer-

sidade de São Paulo”; 2019. 

 

Eustachian tube morphological anomalies predispose patients with cleft palate 

to chronic otitis media and, consequently, to hearing loss that cannot always be 

rehabilitated with conventional hearing aids. Currently there is a variety of im-

plantable bone conduction devices on the market, which seek to combine better 

sound quality and less discomfort to patients. Bonebridge is a promising option 

for these cases because of its aesthetics, the possibility of early activation and 

lower complication rates. This study aimed to present the surgical technique of 

the Bonebridge implant in patients with cleft palate, chronic otitis media and bi-

lateral meatoplasty, and to compare the audiological and satisfaction results of 

these patients using this device and conventional hearing amplification devices. 

Prospective, nonrandomized study. A total of 13 patients with cleft palate, chro-

nic otitis media and bilateral meatoplasty were selected for Bonebridge implan-

tation, six male and seven female, aged 12 to 56 years. Audiological (free field 

audiometry), speech perception, restriction of participation and satisfaction with 

the device were evaluated at two times: a) before surgery: without and with hea-

ring aids (HA) ) and, b) 6 months after surgery using the Bonebridge device. 

Preoperative (without and with hearing aids) and postoperative (with Bonebrid-

ge) results were compared. No patient reported peri or postoperative complica-

tions. The retrosigmoid technique proved to be safely usable in this population, 

whose middle ear pathology leads to mastoid changes, either due to anatomical 

malformations or previous surgical treatments. All participants obtained better 

audiological thresholds in free field audiometry with Bonebridge, as well as bet-

ter speech perception results when compared to results without devices and 

using conventional hearing aids. As for participation restriction, there was a de-

crease in the emotional and socio-situational effects with the use of amplificati-



on (both with the hearing aids and with the Bonebridge) compared to the condi-

tion without the use of the device, and the differences were statistically signifi-

cant for both subscales and the total result. Regarding satisfaction, patients bet-

ter evaluated positive factors (regarding acoustic and psychological benefit), 

negative factors (regarding environmental noise amplification and telephone 

use) and personal image (regarding aesthetics and stigma of device use) with 

the use of the Bonebridge device than with the HA, with a statistically significant 

difference for these last two factors. It is concluded that, although the Bonebrid-

ge surgical technique is more complex and of longer surgical time compared to 

percutaneous implants, it is easy to perform for an experienced otologic surge-

on. For patients with cleft palate, chronic otitis media and meatoplasty, the re-

trosigmoid technique proved to be safe, improving audiological and speech per-

ception results, as well as their social participation and satisfaction with the de-

vice. 

 

Descriptors: Cleft palate; Cholesteatoma; Hearing loss; Hearing 

loss,conductive; Correction of hearing impairment; Bone-anchored prosthesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Crianças com fissura palatina podem apresentar diferentes anomalias 

morfológicas da tuba auditiva quando comparadas com crianças sem fissura da 

mesma idade: tubas auditivas mais curtas, lúmen anormalmente mais reto, 

menos elastina e inserção anormal do músculo tensor do véu palatino na lâmi-

na lateral da cartilagem (Harris et al., 2013). Tais fatores predispõem estes pa-

cientes a uma maior incidência de otite média crônica (Phua et al. 2009; Karan-

th; Whittemore, 2018), seja na forma de otite média aguda (OMA) recorrente ou 

de otite média com efusão (OME).  

Mesmo após a correção cirúrgica, a disfunção da tuba auditiva e a otite 

média persistente nas crianças com fissura palatina aumentam o risco do de-

senvolvimento de colesteatoma (Spilsbury et al., 2013). A incidência desta pa-

tologia nesta população é alta, variando entre 1,5 a 5,9%, cerca de 100 vezes a 

incidência da população sem fissura (Vercruysse et al., 2008; Harris et al., 

2013). 

O tratamento cirúrgico do colesteatoma deve priorizar a erradicação da 

doença, sendo metas secundárias prevenir sua recorrência e preservar ou me-

lhorar a audição do paciente (Vincenti et al., 2014). A escolha da técnica a ser 

empregada para tal permanece um desafio. A técnica aberta apresenta a van-

tagem de menores taxas de recorrência (Mercke, 1987), porém necessita de 

limpeza frequente, restrição à umidade, além de dificultar o uso dos aparelhos 

de amplificação sonora individual (AASI). A técnica fechada, sem os inconveni-

entes das cavidades, apresenta maiores taxas de recorrência (Vincenti et al., 

2014) e necessidade de novas intervenções cirúrgicas, aumentando os riscos 

de sequelas auditivas.   

A realização da mastoidectomia fechada e second look (segunda cirurgia 

de revisão) em crianças com fissura e presença de colesteatoma melhora até 

17,5 dB a média dos limiares obtidos na audiometria tonal. Já pacientes com 

fissura e colesteatoma tratados com técnicas cirúrgicas abertas (cavidade radi-

cal clássica ou Bondy modificada) apresentam pouco ou nenhum ganho na au-

diometria tonal (Roth et al., 2013). 
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Técnicas alternativas tentam combinar os benefícios de ambas. A técnica 

de obliteração óssea da mastoide e epitímpano apresentou bons resultados 

funcionais, porém os dados se referem a seguimentos de curto prazo. Já a téc-

nica inside-out apresentou bons resultados funcionais em longo prazo, mas seu 

uso se limita a colesteatomas de pequena extensão (Vincenti et al., 2014; Go-

dinho et al., 2018). 

Como consequência, pacientes com fissura apresentam alta incidência de 

perda auditiva geralmente do tipo condutiva, principalmente nos primeiros anos 

de vida, com melhora progressiva com a idade, impactando no desenvolvimen-

to de suas habilidades de linguagem, auditivas e no processamento fonológico. 

Um estudo realizado no Brasil mostrou que aproximadamente 70% das crian-

ças com fissura de palato (isolada ou labiopalatina) apresentaram perda auditi-

va do tipo condutiva, sendo o gap aéreo ósseo maior na faixa etária mais jo-

vem. Já em adultos com fissura palatina a incidência de perda auditiva é de 30 

a 50% (Vartiainen, 1992). 

Aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) têm sido indicados 

com sucesso para o tratamento da perda auditiva em crianças e adultos com 

fissura e deficiência auditiva (Huber et al., 2013). Porém, em pacientes com 

cavidades radicais por colesteatoma o uso destes dispositivos se torna difícil 

devido as alterações anatômicas da orelha externa ou efusão recorrente. Para 

estes casos, dispositivos ósseos implantáveis são considerados como alterna-

tivas viáveis em comparação com os aparelhos de condução óssea convencio-

nais (Reyes et al., 2000). 

O dispositivo BAHA (Bone Ancored Hearing Aid), por exemplo, tem sido 

indicado para crianças com fissura palatina (Coutinho et al., 2009). Porém 

complicações em até 37% dos casos pediátricos tem gerado um impacto nega-

tivo na aplicação clínica e na popularidade deste sistema (Nelissen et al., 2014; 

Dimitriadis et al., 2017). Isto por que desvantagens relacionadas ao pino percu-

tâneo incluindo inflamação da pele, infecção da ferida, crescimento de pele so-

bre o pino, além da extrusão do implante por falha na osseointegração podem 

acontecer. E, apesar das mudanças no design do pino percutâneo (maior diâ-

metro, superfície mais áspera e abutment arredondado) promoverem mais es-
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tabilidade e menos reações graves de pele, as complicações ainda persistem 

(Manrique et al2014).  

Ao longo dos anos, com o desenvolvimento tecnológico, outros dispositi-

vos ósseos implantáveis foram lançados no mercado, como Sophono Alpha 1 e 

o BAHA Attract. A proposta destes modelos é conduzir o som através de uma 

placa de titânio, que é fixa por cirurgia sob a pele, diferindo apenas em tama-

nho e forma entre eles. Tais dispositivos não requerem o pino percutâneo, re-

duzindo as complicações que podem ser difíceis de gerenciar em crianças (Es-

corihuela-García et al., 2014), porém o ganho auditivo é menor do que o BAHA 

(Tsang et al., 2013).  

Já o dispositivo Bonebridge (BB) funciona de maneira diferente destes ou-

tros modelos, na medida em que o implante gera uma estimulação que é apli-

cada diretamente ao osso e essa vibração estimula o sistema auditivo (“estimu-

lação por condução óssea de acionamento direto”). É um dispositivo implantá-

vel transcutâneo composto por um processador de áudio externo e um disposi-

tivo implantável de condução óssea. O funcionamento ocorre quando o micro-

fone capta o som que é amplificado pelo processador e envia a informação ao 

implante, que através da vibração irá estimular o sistema auditivo (Barbara et 

al., 2013).  Sua principal vantagem é ficar localizado embaixo da pele e não 

necessitar de osseointegração. 

Em pacientes com fissura palatina, cuja disfunção da tuba auditiva au-

menta a ocorrência de otite média supurativa e o aparecimento do colesteato-

ma, o Bonebridge é uma opção promissora (Madalina et al., 2018). Entretanto, 

poucos estudos nacionais e internacionais têm relatado a técnica cirúrgica, as-

sim como os resultados audiológicos e a satisfação nestes pacientes usando 

este dispositivo. 

Desta forma, este estudo teve como objetivo apresentar a técnica cirúrgi-

ca do implante Bonebridge em pacientes com fissura palatina, otite média crô-

nica e meatoplastia bilateral, além de comparar os resultados audiológicos e de 

satisfação destes pacientes usando este dispositivo e os aparelhos de amplifi-

cação sonora individual convencionais. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Os objetivos do presente estudo são: 

 

• Descrever e sistematizar a técnica cirúrgica do dispositivo Bonebridge 

em pacientes com fissura palatina, otite média crônica e meatoplastia 

bilateral; 

• Comparar os resultados das avaliações audiológicas dos pacientes 

usando os Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI) no pré-

operatório e o Bonebridge, após seis meses da cirurgia; 

• Comparar os resultados da avaliação de restrição de participação e 

satisfação dos pacientes usando os Aparelhos de Amplificação Sonora 

Individual (AASI) no pré-operatório e o Bonebridge, após seis meses da 

cirurgia. 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Apesar da perda auditiva condutiva e/ou mista ser menos incapacitante 

do que uma perda auditiva “puramente” neurossensorial, quando ocorre em 

crianças, pode comprometer o desenvolvimento de suas habilidades de 

comunicação, assim como sua qualidade de vida (Gravel et al., 1996). 

As causas mais frequentes de perda auditiva condutiva/mista estão 

relacionadas à otite média crônica (OMC) com ou sem colesteatoma, 

malformações de orelha e otosclerose. Muitas vezes, a cirurgia otológica 

indicada para estes casos não consegue recuperar totalmente a audição, 

sendo necessário recomendar ao paciente a reabilitação auditiva por meio do 

uso de dispositivos eletrônicos (Barbara et al., 2019).   

Mas para muitos casos, o uso de Aparelho de Amplificação Sonora 

Individual (AASI) convencional não é indicado devido às condições anatômicas 

da orelha externa, presença de patologias de orelha média ou sequelas da 

cirurgia. Desta forma, ao longo dos anos, com as inovações tecnológicas 

voltadas para o desenvolvimento dos dispositivos ósseos implantáveis, estes 

têm sido amplamente considerados pelos clínicos para a reabilitação auditiva 

destes pacientes (Barbara et al., 2019). Melhorias no seu sistema de 

funcionamento ocorreram, assim como da técnica cirúrgica para sua 

implantação (Madalina et al., 2018), levando ao aumento da indicação para 

crianças e adultos com perda auditiva condutiva e mista, de diferentes graus.  

Dentre os dispositivos ósseos implantáveis disponíveis atualmente, os 

sistemas percutâneos ativos (BAHA connect ou Ponto) são os mais antigos 

lançados no mercado, os quais apresentam desvantagens relacionadas a 

complicações na pele e necessidade de osseointegração. Temos também 

como opção os sistemas transcutâneos, disponíveis em implantes passivos ou 

ativos. O implante de condução óssea transcutâneo passivo (BAHA Attract e 

Sophono, por exemplo) estimula externamente o osso do crânio, onde a 

energia vibratória tem que passar pela pele e outros tecidos subcutâneos para 

a parte implantada, requerendo, assim, mais energia para evitar a atenuação 

dos tecidos moles (Chan et al., 2019). Já o implante de condução óssea 
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transcutâneo ativo, o Bonebridge (BB), é semi-implantável e combina os 

benefícios da parte vibratória do dispositivo estar localizada sob a pele com a 

estimulação direta do osso (menos atenuação e pressão sob a pele).  

Basicamente, o Bonebridge é composto por um implante interno, que 

aloja o transdutor de massa flutuante de condução óssea (BC-FMT- Floating 

Mass Transducer), e o processador de audio externo (que inclui o microfone e 

as baterias) (You et al., 2019). O funcionamento ocorre quando o microfone 

capta o sinal acústico do ambiente, que é amplificado pelo processador, 

transformando em vibrações mecânicas que são transmitidas do implante ao 

osso na área da mastoide (Ratuszniak et al., 2019), estimulando diretamente a 

condução óssea (coclear) (Barbara et al., 2013). Esta transmissão 

eletromagnética entre a parte interna e externa reduz os riscos relacionados 

atenuação da pele, preservando a boa qualidade do sinal sonoro, além de suas 

qualidades técnicas permitirem que o nível de saída máxima do sinal seja 

comparável aos obtidos com o dispositivo BAHA (Mertens et al., 2014). Sua 

ativação pode ocorrer dentro de 2 ou 3 semanas após a implantação.  

Desde 2012, o Bonebridge é o único implante de condução óssea 

transcutâneo ativo disponível no mercado e, a partir de 2014, a cirurgia foi 

permitida em crianças com mais de 05 anos de idade, com diagnóstico de 

perda auditiva condutiva e/ou mista (limiares ósseos máximos de 45 dBHL em 

500, 1000, 2000 e 3000 Hz) ou perda auditiva unilateral (limiares melhores que 

20dB nas frequências de 500 a 3.000Hz) (Sprinzl; Wolf-Magele, 2016). Desde 

2013, através de resolução publicada no diário Oficial, a ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária) liberou o uso deste dispositivo no Brasil. 

Em especial, no caso de crianças, suas vantagens incluem a não 

necessidade do implante ancorado ao osso, o que diminuiu a necessidade de 

acompanhamento médico; o dispositivo externo ser mais compacto e mais 

simples de usar, sendo cosmeticamente mais aceito nesta população. Além 

disso, o Bonebridge não produz frequentemente o feedback acústico e a 

bateria, dependendo do uso, pode durar até cinco dias, tornando-o mais 

conveniente para as crianças. Suas desvantagens incluem a limitação da 

ressonância magnética (1,5 Tesla), o tamanho do dispositivo implantável e a 

falta de um indicador no processador para mostrar aos pais que o dispositivo 
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está funcionando (Kulasegarah et al., 2018). Principalmente em relação ao 

tamanho do BC - FMT (15,8 mm × 8,7 mm) é fundamental que o cirurgião leve 

em consideração exames de imagem pré-operatórios para avaliar o local ideal 

para a colocação do implante na população pediátrica, visto que é necessário 

encontrar espaço suficiente no osso temporal para abrigar o dispositivo. 

Quanto às técnicas cirúrgicas comumente usadas pelos cirurgiões, duas 

podem ser citadas: transmastoideo ou retrosigmoideo, onde o BC - FMT é 

posicionado no ângulo sinodural ou atrás do seio sigmóide, respectivamente 

(MEDEL, 2012). A mais comum, a abordagem transmastoidea, é indicada para 

pacientes que não tenham sido submetidos a cirurgias anteriores, podendo não 

ser viáveis em casos de anatomia esclerótica do osso temporal, cavidades 

radicais ou em pessoas com otite média crônica (Lassaletta et al., 2014). Nesta 

abordagem, os pontos de referência são o canal auditivo externo e a linha 

temporal. Geralmente, o leito do BC - FMT é o mais alto possível, com um 

parafuso na linha temporal e mais anterior. Nos pacientes com atresia, a 

posição sinodural também é a abordagem mais utilizada (Sprinzl; Wolf-Magele, 

2016).  

Já a abordagem cirúrgica retrosigmoidea deve levar em consideração a 

curvatura do crânio e a dissecção da musculatura nucal (Zernotti; Sarasty, 

2014). Em pacientes com cavidade radical, é melhor colocar o BC-FMT longe 

da cavidade, sendo a posição retrosigmoidea a melhor escolha (Zernotti; 

Sarasty, 2014), pela probabilidade de reações infecciosas à presença de corpo 

estranho na cavidade da mastóide ou pela falta de osso cortical sustentando os 

dois parafusos laterais para uma abordagem transmastoidea (Barbara et al., 

2013). Nesta posição, o BC-FMT está longe da patologia e permite uma 

segunda cirurgia (Sprinzl; Wolf-Magele, 2016).  

Salcher et al. (2017) referiram em seu estudo que o posicionamento do 

implante na região retrosigmoidea pode ter influencia nos limiares auditivos em 

comparação com a posição mastoidea, embora, segundo os autores, este 

achado precise ser confirmado em estudos futuros. Stenfelt (2012) 

demonstraram que a atenuação transcraniana do som conduzido pelo osso 

depende da posição da estimulação e da frequência da estimulação. Os 

autores mostraram que a atenuação transcraniana do som conduzido pelo 
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osso quando estimulada na mastóide é maior do que quando estimulada em 

uma posição mais próxima da posição retrosigmoideo, justificando os melhores 

resultados audiológicos.  

No estudo realizado por Barbara et al. (2013), quatro pacientes 

diagnosticados com perda auditiva mista foram implantados com Bonebridge 

usando tanto a técnica transmastoidea quanto a retrossigmoidea. Nenhum 

paciente apresentou complicação cirúrgica e, após a cirurgia, a audiometria 

mostrou que, em média, o Limiar de Recepção de Fala (SRT) melhorou 36,25 

dB com o uso do dispositivo, e em relação à percepção da fala, todos os 

pacientes alcançaram 100% de acerto no teste de discriminação da fala com o 

Bonebridge. Segundo os autores, um passo crucial para obtenção de bons 

resultados na indicação do Bonebridge é a realização de um estudo de imagem 

no pré-operatório (tomografia computadorizada 3D do osso temporal), que 

permitirá predizer o espaço cirúrgico para a inserção do BC-FMT e, 

consequentemente, a viabilidade da abordagem cirúrgica (transmastoideo ou 

retrosigmoideo).  

Softwares de reconstrução tridimensional (3D) para visualização da 

imagem gerada pela tomografia computadorizada também podem ser utilizados 

para o planejamento cirúrgico do Bonebridge, auxiliando a estabelecer a 

melhor posição anatômica do dispositivo, bem como a melhor abordagem 

cirúrgica (Zernotti; Sarasty, 2014). Lassaletta et al. (2014), por exemplo, 

descreveram um caso de implantação retrossigmoidea do Bonebridge em um 

paciente com otite média crônica e perda auditiva condutiva bilateral utilizando 

o software 3D Slicer 4.1. Para os autores, o uso do software permitiu decidir a 

melhor localização para implantar o Bonebridge, escolhendo entre perfurar o 

leito do implante na cavidade mastoidea (área sinodural) ou na área 

retrosigmoideo.  

Riss et al. (2014) ressaltaram em seu estudo a necessidade dos 

cirurgiões considerarem os critérios de indicação do Bonebridge propostos pelo 

fabricante, assim como avaliar a estabilidade dos limiares auditivos antes da 

cirurgia, visto que o dispositivo pode apresentar resultados limitados se houver 

deterioração dos limiares auditivos. No estudo realizado pelos autores, três 
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pacientes com limiares por via óssea maiores que 45 dB foram implantados 

com o dispositivo e os resultados audiológicos pós-cirúrgicos foram limitados.  

Quanto aos resultados audiológicos, após quase sete anos de experiência 

na realização da cirurgia do implante ósseo Bonebridge em vários centros 

clínicos do mundo, muitos estudos têm documentado sua eficácia, segurança, 

os benefícios auditivos (melhora dos limiares auditivos e discriminação da fala 

no silêncio e ruído) e da qualidade de vida nos pacientes. Tsang et al. (2013) 

observaram em seu estudo que um paciente implantado com o Bonebridge 

obteve melhora em todas as frequências testadas na audiometria em campo 

livre (500Hz a 4kHz), sendo os limiares em 500 Hz no mínimo 10 dB melhores 

e máximo de 40 dB em 1kHz. Comparando os resultados com os AASI, o 

Bonebridge apresentou um ganho de 5 dB a mais para a maioria das 

frequências testadas. Além da obtenção de bons resultados audiológicos, o 

paciente usava efetivamente o dispositivo (no mínimo 8 horas por dia) e referia 

melhor qualidade sonora (“som claro e natural”). 

Manrique et al. (2014) avaliaram cinco pacientes implantados com o 

sistema Bonebridge (quatro diagnosticados com perda auditiva condutiva/mista 

e um com deficiência auditiva neurossensorial unilateral). Após a cirurgia do 

Bonebdrige a média das frequências de 0,5, 1, 2 e 4 kHz obtidas na 

audiometria tonal limiar por via óssea melhorou 35,62 dBNA (desvio padrão 

±12,09 dBNA) comparado à média antes da cirurgia, assim como os resultados 

no teste de discriminação auditiva de palavras dissílabas melhoraram em 

média 20% (desvio padrão ±8,1%), sendo estes resultados estatisticamente 

significantes.  

Mais recentemente, Alzhrani (2019) investigou a eficácia do Bonebridge 

na reabilitação de 12 pacientes com perda auditiva condutiva ou mista, compa-

rando os resultados audiológicos (limiares tonais, limiares em campo livre e 

desempenho em testes de percepção da fala) obtidos sem e com dispositivo, 

além da percepção do paciente quanto à qualidade sonora. Os resultados obti-

dos com o Bonebridge foram estatisticamente melhores em todos os testes 

realizados e os pacientes relataram satisfação quanto à qualidade sonora. Os 

limiares auditivos via óssea de todos os pacientes permaneceram estável no 
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pós-operatório, o que implica que sua audição residual não foi afetada pelo 

procedimento cirúrgico. 

A percepção da fala em ambientes ruidosos foi avaliada por Weiss et al. 

(2017). Os autores atenderam pacientes implantados com o Bonebridge, a 

maioria com sequelas de otite média crônica, e observaram melhora no 

desempenho de reconhecimento da fala, tanto no silêncio, quanto no ruído, 

sem piora ou melhora na habilidade de localização sonora. 

Magele et al. (2019) tiveram como objetivo em seu estudo de revisão 

sistemática e metanálise verificar dados sobre a segurança, eficácia e benefício 

subjetivo após a realização do implante Bonebridge. Os autores observaram a 

melhora na compreensão da fala no ruído com o dispositivo em todos os 

estudos para indivíduos com perda auditiva condutiva e mista. Os valores 

médios da relação sinal-ruído (SNR) com o dispositivo em um total de 54 

indivíduos com perda auditiva condutiva e mista variaram de +2,9 dB a -6,1 dB 

SNR, em comparação com + 11,5 a -3,8 SNR sem auxílio. Apesar da 

variabilidade dos testes utilizados e das características dos pacientes 

avaliados, os resultados sempre foram a favor da condição com o uso do 

Bonebridge. 

Neste mesmo estudo, os autores encontraram que 16 publicações de 39 

(apenas 40% - 215 indivíduos) estudaram os resultados subjetivos após a 

realização da cirurgia do Bonebridge. Inventários como o Abbreviated Profile of 

Hearing Aid Benefit (APHAB), Glasgow Benefit Inventory (GBI), International 

Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA), Hearing Device Satisfaction 

Scale (HDSS), Speech, Spatial and Qualities of Hearing (SSQ) foram utilizados 

para avaliar diferentes dimensões, como benefício acústico em diferentes 

ambientes, qualidade de vida, satisfação, qualidade sonora. Segundo Magele 

et al. (2019), as altas pontuações obtidas nas avaliações subjetivas são reflexo 

dos bons resultados cirúrgicos (baixas taxas de complicações) e audiológicos 

obtidos com o Bonebridge. Dessa forma, os autores concluíram que esse 

implante ativo de condução óssea transcutâneo é um tratamento seguro e 

eficaz para pacientes diagnosticados com perda auditiva dentro dos critérios de 

indicação. 
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Quando comparados os resultados do Bonebridge com os de outros 

dispositivos ósseos implantáveis, Huber et al. (2013) verificaram o desempenho 

funcional do dispositivo com o BAHA usando dois métodos de avaliação: o 

primeiro foi através da medida da aceleração no promontório em crânios de 5 

cadáveres usando a vibrometria com laser Doppler, com estímulo de 90 dB na 

faixa de frequências de 0,3 a 10 kHz, em campo; o segundo foi a medida dos 

limiares tonais em campo livre, em cinco adultos, simulando uma perda auditiva 

e depois usando os dispositivos em uma faixa softband. Nas avaliações, o 

Bonebridge mostrou um desempenho funcional similar ao BAHA. Nas medidas 

da aceleração no promontório, o BAHA apresentou melhores resultados em 

frequências graves e o Bonebridge, em frequências agudas no lado do 

implante, mas sem diferença significante no lado contralateral. Houve uma 

tendência a maior atenuação contralateral no Bonebridge, porém, sem 

significância estatística e ele também apresentou menor feedback. 

Zernotti et al. (2016) compararam duas próteses de condução óssea 

transcutâneas sendo uma ativa (Bonebridge) e outra passiva (Sophono). 

Foram avaliados 14 pacientes e todos apresentaram melhora significativa. O 

Bonebridge apresentou melhor desempenho em todas as frequências, 

principalmente nas médias a altas comparado ao Sophono, o que pode ser 

relevante para a compreensão da fala.  

Enfim, além do BAHA e Sophono, outros implantes de condução óssea 

também estão disponíveis e podem ser indicados para os pacientes 

considerando os critérios de indicação semelhantes ao do Bonebridge (por 

exemplo, BAHA Attract / Connect, Cochlear, Austrália ou Ponto, Oticon, 

Dinamarca). Para pacientes com maiores médias dos limiares auditivos por via 

óssea, outros implantes, como o Vibrant Soundbridge (Med-El, Áustria) ou 

Carina (Cochlear, Austrália) podem ser indicados. Neste sentido, é fundamental 

que o médico oriente e aconselhe o paciente e a família para que possam 

decidir qual tipo de dispositivo preferem, levando em consideração fatores 

como: procedimentos cirúrgicos, resultados audiológicos, estéticos, presença 

de otite média crônica recorrente, necessidade de acompanhamento com 

ressonância magnética (por exemplo, neurinoma acústico), possibilidade de 

anestesia local vs. anestesia geral, espaço limitado na mastóide, necessidade 
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de uma pele intacta (infecções, uso/esportes), requisitos estéticos 

(transcutâneo vs. percutâneo) e disponibilidade de modificações na regulagem 

do dispositivo (Wimmer et al., 2019).  

Em especial, para populações com malformação de orelha, otites médias 

recorrentes, com e sem colesteatoma, por exemplo, o Bonebridge tem se 

tornado uma opção vantajosa em relação aos outros dispositivos, devido à 

estética do dispositivo, a sua possibilidade de ativação precoce e menores 

taxas de complicações, principalmente para a população infantil (Kulasegarah 

et al., 2018). Além disso, é indicado para pacientes submetidos à 

mastoidectomia prévia para otite média crônica ou colesteatoma, utilizando a 

técnica retrosigmoidea (Zernotti; Sarasty, 2015). Para estes casos, a mastóide 

pode apresentar-se modificada, quando comparada com a sua referência de 

normalidade (Habesoglu et al., 2010). Este fato torna necessário que, no 

planejamento da cirurgia do Bonebridge, o cirurgião verifique o tamanho do 

osso da mastóide e as referências do implante para evitar lesões ao seio 

sigomoide e à dura-máter.   

Apenas um estudo até o momento relatou os resultados da cirurgia do 

Bonebridge em um paciente com fissura de palato e lábio, com diagnóstico de 

perda auditiva condutiva e otite média recorrente. Neste estudo Madalina et al. 

(2018) relataram a realização da cirurgia do Bonebridge, utilizando uma 

abordagem transmastoideo para colocar o componente interno na cavidade, 

após a remoção da mucosa da mastóide inflamada. Após a cirurgia, os 

resultados audiológicos pós-operatórios mostraram limiares tonais melhores, 

comparados ao pré-operatório, com fechamento completo do gap aéreo-ósseo 

e 100% de acerto no teste reconhecimento de fala (palavras multissílabas) 

realizado na condição de silencio à 65dB NPS. 
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4 METODO 

 

 

Estudo prospectivo, não randomizado, sendo o sujeito seu próprio 

controle. A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) sob o parecer 1.818.286. 

Todos os pacientes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo 1). 

 

4.1. Casuística 
 

 

Foram convidados para participar do estudo crianças e adultos com fissu-

ra palatina inscritos no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 

(HRAC) da Universidade de São Paulo (USP) – Campus Bauru que reuniam os 

seguintes critérios de inclusão: 

a) Idade maior do que cinco anos, de ambos os gêneros; 

b) Ter realizado cirurgia de correção da fissura palatina; 

c) Apresentar otite média crônica bilateral, submetidos à cirurgia de 

mastoidectomia com cavidade aberta e meatoplastia bilateralmente; 

d) Diagnóstico de perda auditiva condutiva ou mista, com limiares por via 

óssea menores ou iguais a 45 dB NA nas frequências de 500 Hz, 1KHz, 

2KHz e 3KHz; e índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF) igual 

ou superior a 60; 

e) Ser usuários de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) bi-

lateral há no mínimo 6 meses; 

f) Apresentar na tomografia computadorizada de ossos temporais de al-

ta resolução espaço suficiente na região retrossigmoidea para colocação 

do dispositivo interno, avaliado no pré-operatório com o software BBFastvi-

ew, fornecido pela empresa fabricante do implante.  A tomografia foi reali-

zada apenas quando todos os critérios de inclusão descritos anteriormente 

foram preenchidos. 

Pacientes com os critérios descritos abaixo foram excluídos da amostra: 
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a)Doenças sistêmicas mal controladas; 

b)Doenças psiquiátricas; 

c)Doenças que necessitam acompanhamento com ressonância 

magnética; 

d)Relatar não ter motivação (paciente e família) para usar o dispositivo. 

 

4.2. Seleção e Recrutamento da Amostra 
 

 

Foram revisados os prontuários de pacientes com fissura palatina usuá-

rios de AASI com diagnóstico de perda auditiva condutiva ou mista bilateral, 

que apresentavam otite média crônica bilateral e realizaram mastoidectomia 

cavidade aberta bilateralmente e meatoplastia. 

Uma vez identificados, o pesquisador realizou contato com os pacientes 

para orientação sobre o desenvolvimento do estudo e convite para participar da 

pesquisa. Os pais e pacientes foram esclarecidos a respeito de todos os pro-

cedimentos a serem realizados e, uma vez concordando em participar, assina-

ram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

No total, 14 pacientes, concordaram em participar do estudo e realizar a 

cirurgia do Bonebridge. Estes pacientes que atenderam aos critérios de inclu-

são foram submetidos à tomografia computadorizada de ossos temporais para 

visualizar se existia espaço necessário para colocação do dispositivo interno. 

Um dos pacientes foi excluído do estudo após analise da tomografia, pois veri-

ficou-se que não havia espaço suficiente na região retrosigmoide para posicio-

namento do dispositivo interno. 

Assim, 13 pacientes foram selecionados para realização da cirurgia do 

dispositivo Bonebridge, seis do gênero masculino e sete do gênero feminino, 

com idade entre 12 a 56 anos. 

Para determinar a orelha de implantação do dispositivo, o melhor limiar 

médio da via óssea (frequências de 500 Hz, 1KHz, 2Khz e 3Khz) obtido na au-

diometria tonal limiar foi considerado. 

 



4 Método                                                                                                            19 

 

4.3. Procedimentos de avaliação 
 

 

Os 13 pacientes selecionados realizaram todas as avaliações em dois 

momentos: a) antes da cirurgia: sem e com o uso dos Aparelhos de Amplifica-

ção Sonora Individual (AASI) e, b) após 6 meses da realização da cirurgia com 

o uso do dispositivo Bonebridge. Os resultados pré-cirúrgicos (sem e com AA-

SI) e pós-cirúrgicos (com o Bonebridge) foram comparados. Cada avaliação 

realizada está descrita abaixo. 

4.3.1. Audiometria em campo livre  

 

Na realização da audiometria em campo livre, os participantes foram 

acomodados em uma cadeira dentro de uma cabine acústica da marca 

Vibrasom a zero grau azimute e foram instruídos quanto aos procedimentos do 

teste. Foi utilizado o audiômetro ASTERA 2 da marca Madsen, calibrado no 

padrão ANSI-69 e o sistema de campo livre FF-70 SO-200 da Acústica Orlandi. 

Os limiares foram pesquisados nas frequências de 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3 e 

4 KHz sem dispositivo, com AASI e após seis meses de uso Bonebridge. Para 

apresentação dos resultados, neste estudo, foi calculada a média dos limiares 

auditivos obtidos em campo livre, calculado a partir da soma dos valores 

obtidos nas frequências de 0,5, 1, 2 e 3 KHz para cada participante do estudo, 

sem e com amplificação, em dB. A média por frequência em cada situação 

também foi calculada para o grupo avaliado e comparada nas três situações. 

4.3.2. Teste de percepção da fala em campo livre 

 

Reconhecimento auditivo de palavras no silêncio 

 

Aplicou-se lista de palavras monossílabas no silêncio sem o dispositivo, 

com AASI e após seis meses de uso Bonebridge (Lacerda, 1976) (Anexo 2), 

além da listas de sentenças em português no silêncio para obtenção do limiar 

de reconhecimento das sentenças – LRSS (Costa,1997a, b) (Anexo 3).  
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Após orientação do teste, os participantes foram acomodados em uma 

cadeira dentro da cabina acústica (Vibrasom) a um metro de distância da caixa 

acústica, calibrada em dB NPS, a zero grau azimute para a apresentação dos 

estímulos. Foi utilizado o audiômetro ASTERA 2 da marca Madsen, calibrado 

no padrão ANSI-69 e o sistema de campo livre FF-70 SO-200 da Acústica 

Orlandi.  

As listas contendo 25 palavras monossílabas foram apresentadas no nível 

fixo de 65 dB NPS e os pacientes orientados a repetir cada palavra 

apresentada, da maneira que entendessem. Como o total de palavras (25) foi 

equivalente a 100%, cada palavra correspondeu a 4%, sendo que, ao final do 

teste, foi calculada a porcentagem de acertos, nas condições sem dispositivo, 

com AASI e após 6 meses da realização da cirurgia Bonebridge. Quanto maior 

o resultado, melhor o desempenho do paciente. 

O Limiar de Reconhecimento de Sentenças no Silêncio (LRSS) foi obtido 

em dB após a aplicação da lista de 25 sentenças em português em dB, onde a 

intensidade requerida pelo paciente para entender 50% das palavras em frases 

no silêncio foi registrada. A média do LRSS foi calculada para cada condição, a 

fim de compará-las. Quanto menor o limiar requerido pelo paciente para 

compreender 50% das frases, melhor seu desempenho. 

4.3.3. Avaliações subjetivas 

  

 Todos os 13 participantes do estudo responderam dois inventários 

descritos abaixo, com o objetivo de avaliar tanto a restrição de participação 

causada pela deficiência auditiva sem e com dispositivos, quanto a satisfação 

com o uso do AASI e Bonebridge.  

Os instrumentos foram aplicados com os pacientes, em cada condição 

proposta, em uma sala reservada, na forma “papel e caneta” (ou seja, não foi 

feita a aplicação direta no computador). A leitura era realizada pelo próprio 

paciente, mas caso tivessem dificuldades visuais ou quaisquer outros 

impedimentos, como por exemplo, um indivíduo não alfabetizado, a ajuda de 

algum familiar que os acompanhasse era fornecida, ou, na ausência deste, o 

avaliador auxiliava na leitura dos itens, mas sem emitir qualquer opinião 
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pessoal sobre as questões. Os participantes foram instruídos a selecionar a 

melhor opção de resposta dentre as várias possibilidades e, posteriormente, o 

pesquisador fez a contagem de acordo com os escores e classificações de 

cada questionário. 

 

Hearing Handicap Inventory for Adults (HHIA) 

 

Para avaliação da restrição de participação dos participantes do estudo 

sem dispositivo, com AASI e com o Bonebridge foi aplicado o inventário 

Hearing Handicap Inventory for Adults (HHIA) (Newman et al., 1990) (Anexo 4).  

O HHIA é composto de 25 itens divididos em duas subescalas, social e 

emocional. A subescala social contem 12 itens que investigam os efeitos da 

perda auditiva em diferentes situações sociais e, a emocional, com 13 itens 

abordando atitudes e respostas emocionais do indivíduo com relação a 

deficiência auditiva. 

Para cada questão existem três alternativas de respostas: “sim” 

equivalente a 4 pontos, “às vezes”, 2 pontos e “não”, 0 pontos. O escore foi 

calculado somando-se os pontos das 25 questões e, posteriormente, também 

foram analisadas as subescalas sociais e emocionais. O escore total pode ser 

de 0 a 100, sendo que, quando mais alto o escore, pior a percepção de 

restrição relacionado à sua deficiência auditiva o paciente tem.  

O HHIA foi aplicado antes da cirurgia sem o dispositivo, considerando o 

uso dos AASI e após seis meses da cirurgia do Bonebridge. Os resultados 

obtidos nos três momentos foram comparados. 

 

Satisfaction with amplification in daily life (SADL)  

 

Com o objetivo de avaliar a satisfação com o uso dos AASI e após seis 

meses da cirurgia do Bonebridge o questionário Satisfaction with amplification 

in daily life (SADL) foi aplicado com todos pacientes (Cox; Alexander., 1999; 

Mondelli et al., 2011) (Anexo 5). Este questionário contém 15 questões, que 

acessam a natureza multidimensional da satisfação com os dispositivos, 
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gerando assim um perfil de satisfação em quatro maiores domínios, permitindo 

a identificação de áreas problemas, descritas a seguir:  

a) Efeitos positivos (questões 1, 3, 5, 6, 9 e 10): investiga os benefícios 

acústicos e psicológicos relacionados ao uso do dispositivo na percepção 

do paciente;  

b) Serviço e custos (questões 12, 14 e 15): investiga a impressão do 

paciente relacionada à competência profissional, preço do produto e 

número de consertos;  

c) Fatores negativos (questões 2, 7 e 11): busca conhecer a impressão 

do paciente referente à amplificação de ruído ambiental, presença de 

microfonia e uso do telefone e,  

d) Imagem pessoal (questões 4, 8 e 13): investiga a satisfação do 

paciente em relação à estética e ao estigma do uso dos dispositivos de 

amplificação. 

Os pacientes responderam cada questão escolhendo uma das possíveis 

respostas: nada, um pouco, de alguma forma, mediamente, consideravelmente, 

muito e muitíssimo. Para 11 questões, "muitíssimo" indica total satisfação e é 

pontuada com o valor 7, enquanto "nada" indica total insatisfação e é pontuada 

com o valor 1 (questões 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15). Porém, as demais 

questões são invertidas e "muitíssimo" indica total insatisfação, sendo 

pontuada com o número 1 e "nada" indica total satisfação, sendo pontuada 

com o número 7.  

Foram calculados os escores das quatro subescalas por meio da média 

dos pontos obtidos nos seus itens componentes. A questão 14, referente ao 

custo não foi considerada, pois todos os pacientes receberam as próteses do 

sistema público de saúde. Assim, a subescala “Serviço e Custo” constituiu-se 

de apenas duas perguntas (12 e 15). Altas pontuações refletem satisfação com 

o dispositivo. 

O SADL foi aplicado antes da cirurgia considerando o uso dos AASI e 

após seis meses da cirurgia do Bonebridge. Os resultados obtidos nos dois 

momentos foram comparados. 
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4.4. Prótese auditiva Bonebridge 
 

 

Os 13 pacientes selecionados foram submetidos à cirurgia de implantação 

da prótese Bonebridge® (MED-EL Corporation, Innsbruck, Austria) (Figura 1). 

 

 

Figura 1: A) Dimensões do sistema Bonebridge (vista superior e lateral). B) 
Segmento de transição flexível do Bonebridge que pode ser dobrado +/− 90 
graus no plano horizontal e - 30 graus no plano vertical.  

Fonte: MEDEL. 
 

Esta prótese parcialmente implantável foi o primeiro sistema de implante 

ativo de condução óssea disponibilizado no mercado. Consiste de um compo-

nente externo e um componente interno: o implante de condução óssea (BCI - 

Bone Conduction Implant) é posicionado completamente abaixo da pele intacta 

e contém um ímã que mantém fixo o processador de áudio (Amadé BB) sobre 

o implante. O processador de áudio contém a bateria, microfones e processa-

dor de sinal digital, e pode ser utilizado discretamente sob o cabelo.  

O BCI consiste em um ímã rodeado pela bobina do receptor, a eletrônica 

(demodulador), a transição e o condutor ósseo - Floating Mass Transducer 

(BC-FMT). O BCI é ativado ao colocar o processador de áudio externo por cima 

do ímã do BCI. O sinal e a energia para ativarem o BC-FMT são transferidos 

através de uma ligação indutiva à bobina interna, processados pelo demodula-
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dor e transmitidos para o BC-FMT. Este converte o sinal em vibrações mecâni-

cas, que são conduzidas para o osso temporal através dos parafusos de fixa-

ção cortical. Estas vibrações estimulam o sistema auditivo e são interpretadas 

pelo paciente como som. 

 O kit do implante de condução óssea contém o implante propriamente 

dito, dois moldes para determinar a colocação ideal do implante, uma broca, 

dos parafusos corticais normais (superfície dourada) e um parafuso de emer-

gência (superfície azul). Todos os dispositivos são enviados em uma bandeja 

esterilizada e são descartáveis (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Conteúdo do Kit do implante disponibilizado pela empresa. 
Legenda- 1: 1 Broca com bloqueio; 2: Parafusos corticais ( 2 parafusos 

normais, 1 parafuso de emergência); 3: Transducer-Sizer (molde que 
representa a secção do transdutor, chamado de “T-Sizer); 4 Coil-Sizer (molde 
que representa a secção da bobina, chamado “C-Sizer”). 

Fonte: MEDEL. 
 

A transição do BCI pode ser dobrada 90º no plano horizontal e 30º no 

plano vertical (Figura 3).  Ângulos superiores podem provocar falha, devido a 

ruptura de cabos. 
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Figura 3: Segmento de transição flexível do Bonebridge que pode ser 
dobrado +/− 90 graus no plano horizontal e - 30 graus no plano vertical. 

Fonte: MEDEL. 
 

O protocolo cirúrgico utilizado para implantação do dispositivo Bonebridge 

em pacientes com fissura palatina usuários de AASI com diagnóstico de perda 

auditiva condutiva ou mista bilateral, que apresentavam otite média crônica 

bilateral e realizaram mastoidectomia cavidade aberta bilateralmente e 

meatoplastia foi descrito na seção dos resultados. 

 

4.5. Análise dos dados 
 

 

A análise dos dados da presente pesquisa foi realizada por meio das es-

tatísticas descritivas e inferencial. Os resultados cirúrgicos e audiológicos obti-

dos antes e após a cirurgia do dispositivo Bonebridge foram apresentados em 

tabelas e gráficos. 

Utilizou-se o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. O Teste Friedman e o 

teste post-hoc Tukey foi aplicado para comparar o desempenho individuais dos 
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pacientes na audiometria em campo livre (média dos limiares auditivos obtidos 

sem amplificação, seis meses após o uso do AASI e seis meses após o uso do 

Bonebridge), no teste de percepção de fala de palavras monossílabas e do 

questionário HHIA, nas mesmas condições. Para verificar os resultados em 

campo livre, por frequência, o teste ANOVA One Way, p<0,001 (teste post-hoc 

Holm-Sidak, p<0,05) foi utilizado, assim como no teste de recepção de senten-

ças no silêncio (LRSS) sem dispositivo, com AASI e com Bonebridge. Para 

comparar os resultados obtidos com o SADL com AASI e com Bonebridge, o 

teste “t” pareado foi utilizado. O coeficiente de correlação de Spearman foi apli-

cado para verificar a correlação entre os resultados da audiometria em campo 

livre (por frequência), reconhecimento de palavras monossílabas, limiar de re-

cepção de sentenças (LRS). O nível de significância fixado foi de 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1. Procedimentos cirúrgicos 
 

  

Os 13 pacientes selecionados para participar do estudo foram submetidos 

a anestesia geral e profilaxia antimicrobiana com 1g de Cefazolina na indução 

anestésica.  

A orelha de implantação do dispositivo foi selecionada após análise dos 

resultados da audiometria tonal limiar, considerando o melhor limiar médio da 

via óssea (frequências de 500 Hz, 1KHz, 2Khz e 3Khz) obtido com fone. 

Inicialmente foi realizada uma incisão retroauricular com cerca de 6 cm e 

dissecção até o plano subperiosteal (Figura 4). Confeccionou-se um nicho de 

aproximadamente 16 milímetros de diâmetro e 9 milímetros de profundidade 

para posicionar o dispositivo interno com uso de brocas cirúrgicas, na posição 

retrosigmoidea, tendo como referência a veia emissária da mastóide (Figuras 5 

e 6). O dispositivo foi fixado por meio de parafusos de titânio (Figura 7). 

Posteriormente foi realizada sutura por planos e fechamento da pele com nylon 

e curativo compressivo.  

Todos os pacientes permaneceram internados por 24 horas e utilizaram 

antibioticoterapia com 500mg de Cefalexina a cada 6 horas por 7 dias. Os 

pontos cirúrgicos da pele foram retirados após 10 dias da cirurgia. 

Trinta dias após a realização do procedimento cirúrgico foi realizada a 

ativação do dispositivo. 
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Figura 4: Incisão retroauricular com cerca de 6 cm e dissecção até o plano 
subperiosteal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5: Broqueamento da mastóide e localização da veia emissária 
mastoidea. 
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Figura 6: Confecção do nicho para implantação do BCI. 

 
 
 
 

 
 

Figura 7: Posicionamento do BCI e fixação dos parafusos laterais 
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5.2. Resultados cirúrgicos  
 

 

61,5% dos casos receberam a prótese do lado direito e os outros 38,5% 

do lado esquerdo. A tabela 1 apresenta os dados de cada paciente quanto ao 

gênero, idade e lado implantado. 

 

 

Tabela 1: Caracterização dos participantes do estudo quanto ao gênero, idade 
e lado implantado (n=13). 

 SEXO IDADE Lado implantado 

Paciente 1 M 43 OD 

Paciente 2 F 33 OD 

Paciente 3 F 24 OD 

Paciente 4 M 34 OD 

Paciente 5 F 20 OE 

Paciente 6 F 20 OD 

Paciente 7 F 20 OE 

Paciente 8 M 12 OE 

Paciente 9 M 18 OD 

Paciente 10 M 36 OD 

Paciente 11 M 39 OD 

Paciente 12 F 56 OE 

 Paciente 13 F 36 OE 

 
 

Em todos os pacientes, na confecção do nicho para colocação do disposi-

tivo interno, houve exposição da dura-máter da fossa posterior. Em cinco paci-

entes houve uma compressão da dura-máter de 2 mm e nos demais pacientes 



5 Resultados                                                                                                    32 
 

 

apenas contato do dispositivo com a dura-máter. Em nenhum dos pacientes 

foram utilizados os elevadores.   

Nenhum paciente apresentou infecção do sítio operatório ou falha do dis-

positivo interno até o momento. 

 

5.3. Resultados audiológicos 
 

 

 Inicialmente, a média dos limiares auditivos (dB) obtidos na audiometria 

de campo livre (soma dos valores obtidos nas frequências de 500 Hz, 750 Hz, 

1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz e 4000 Hz) melhorou de 56,53 dB sem 

amplificação para 32,52 dB seis meses após o uso do AASI. Já a média obtida 

após seis meses de uso do dispositivo Bonebridge foi de 24,23 dB. A diferença 

entre as três condições foi estatisticamente significante (p<0,001, teste Fried-

man), confirmado também na comparação dois a dois pelo teste post-hoc Tu-

key (p<0,05). 

Quando analisados os resultados individualmente (Gráfico 1), nota-se a 

variabilidade dos limiares auditivos obtidos na audiometria em campo livre 

(média da soma dos valores obtidos nas frequências de 500 Hz, 750 Hz, 1000 

Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz e 4000 Hz) sem amplificação e com seis me-

ses de uso do AASI, diferente dos resultados obtidos com o dispositivo Bone-

bridge.  
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Gráfico 1: Médias individuais dos limiares auditivos obtidos na audiometria em 
campo livre em dB sem amplificação, seis meses após o uso do AASI e seis 
meses após o uso do Bonebridge (n=13).   

 

Observou-se uma melhora significativa (ANOVA One Way, p<0,001, teste 

post-hoc Holm-Sidak, p<0,05) ao comparar os resultados obtidos em dB na 

audiometria em campo livre por frequência (500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 

2000 Hz, 3000 Hz e 4000 Hz) sem amplificação e com seis meses de uso dos 

dispositivos AASI e Bonebridge. Verificou-se também que os limiares obtidos 

com o uso do Bonebridge foram melhores do que com AASI, sendo estes resul-

tados significantes para as frequências de 750 Hz, 1000 Hz e 3000 Hz (teste 

post-hoc Holm-Sidak, p<0,05). 
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Gráfico 2: Comparação dos limiares auditivos (média por frequência em dB) em 
campo livre sem amplificação, com AASI e com o Bonebridge, após seis meses 
de uso de cada dispositivo (n=13). 

 

 

 

Quanto ao limiar de recepção de sentenças no silêncio (LRSS), medido 

em dB, no qual é verificado o nível de intensidade requerido pelo paciente para 

entender 50% das palavras em frases sem qualquer ruído de fundo, foram ob-

tidos melhores resultados após seis meses de uso de cada dispositivo (AASI e 

Bonebridge) comparado à condição sem amplificação (Gráfico 3). A média do 

LRSS foi de 56,9 dB (DP +/- 8,0) sem amplificação, 35,8 dB (DP +/- 10,2) com 

seis meses de uso do AASI e 21,2 dB (DP +/- 7,9) com seis meses de uso do 

Bonebridge. A diferença foi estatisticamente significante entre as três condi-

ções (ANOVA One Way, p<0,001) e a comparações post-hoc Holm-Sidak con-

firmaram que a melhora foi significativa entre o teste sem amplificação e o uso 
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do AASI (p <0,05), entre o teste sem amplificação e o uso do Bonebridge (p 

<0,05) e entre o uso do AASI e o uso do Bonebridge (p <0,05). Ressalta-se que 

quanto menor o limiar de detecção, melhor o desempenho do paciente. 

 

Gráfico 3: Média (---), mediana (-), primeiro e terceiro quartis, mímimo e máxi-
mo do limiar de recepção de sentenças no silêncio (LRSS) em dB sem amplifi-
cação, com AASI e com o Bonebridge, após seis meses de uso de cada dispo-
sitivo (n=13). 

 

 

 

No pré-operatório, a pontuação média no teste de reconhecimento de pa-

lavras monossílabas foi de 80,0% (DP +/- 37,5), que aumentou para 96,9% (DP 

+/- 4,6) seis meses após o uso do AASI e 98,7% (DP +/- 3,4 ) seis meses após 

o uso do Bonebridge (Gráfico 4). O teste Friedman apontou que os pacientes 

tiveram melhores desempenhos com o uso dos dispositivos (AASI e Bonebrid-

ge) com o tempo (p<0,001). Comparações pareadas post-hoc Tukey confirma-

ram essa melhora estatística ao longo do tempo (p<0,05), mas a mesma dife-

rença não foi encontrada quando comparada as condições com o uso do AASI 

versus uso do Bonebridge.  
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Gráfico 4: Média (---), mediana (-), primeiro e terceiro quartis, mímimo e máxi-
mo para a porcentagem de reconhecimento de palavras monossílabas sem 
amplificação, com AASI e com o Bonebridge, após seis meses de uso de cada 
dispositivo (n=13). 

 

 

 

5.4. Resultados da avaliação subjetiva 
 

 

Os resultados do questionário SADL (Satisfaction with Amplification in 

Daily Life) mostraram que os pacientes avaliaram melhor os fatores positivos 

(referentes ao benefício acústico e psicológico), negativos (referentes à amplifi-

cação de ruído ambiental e uso do telefone) e imagem pessoal (referentes à 

estética e ao estigma do uso do dispositivo) com o uso do dispositivo Bone-

bridge do que com o AASI, sendo a diferença estatisticamente significante para 

estes dois últimos fatores (Test t pareado, p<0,05) (Tabela 2). É importante 
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notar que a subescala fatores negativos teve a menor pontuação entre as três 

subscalas para os participantes do estudo, nas duas condições. 

 

 

Tabela 2: Média, mediana, desvio padrão, 20º e 80 ° percentis para as subsca-
las fatores positivos, negativos e imagem pessoal do SADL, com AASI e com 
Bonebridge, comparados com os valores obtidos no artigo de Cox e Alexander 
(1999) (n=13). 

 Média 
Media-

na 

Desvio 

Padrão 

20% 

Percen-

til 

80% 

Percen-

til 

p 

Fatores positivos AA-

SI 
6,51 6,60 0,55 6,26 6,84 

0,180 
Fatores positivos Bo-

nebridge 
6,72 6,66 0,33 6,54 7,00 

Fatores positivos 

Cox e Alexander 
4,90 - 1,30 3,80 6,10 - 

Fatores negativos 

AASI 
3,74 3,60 1,13 2,54 5,30 

0,029* 
Fatores negativos 

Bonebridge 
4,29 4,30 1,00 3,30 5,06 

Fatores negativos 

Cox e Alexander 
3,60 - 1,40 2,30 5,00 - 

Imagem Pessoal AA-

SI 
5,16 5,00 1,22 4,30 6,61 

0,008* 
Imagem Pessoal Bo-

nebridge 
6,39 6,66 0,82 5,60 7,00 

Imagem Pessoal 

Cox e Alexander 
5,60 - 1,40 5,0 6,7  
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O Gráfico 5 apresenta os resultados da aplicação do inventário HHIA para 

as três diferentes condições (sem amplificação, com AASI e  Bonebridge). Veri-

fica-se a diminuição dos efeitos emocionais e sócio-situacionais com o uso da 

amplificação (tanto com o AASI, quando com o Bonebridge) em comparação 

com a condição sem uso do dispositivo, sendo as diferenças estatisticamente 

significantes para as duas subscalas e o resultado total (teste Friedman, 

p<0,05).  Entretanto a comparação post-hoc Tukey mostrou que não houve 

melhora significativa na percepção do paciente para as subscalas emocional e 

sócio-situacional, além do resultado total do HHIA, quando comparadas as 

condições com AASI e o uso do Bonebridge.  

 

Gráfico 5: Média dos escores total, emocional e sócio-situacional do questioná-
rio HHIA, sem amplificação, com AASI e Bonebridge (n=13). 
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Não foi encontrada relação entre os resultados das avaliações audiológi-

cas com o Bonebridge e o HHIA e SADL com o uso do dispositivo (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Coeficiente de correlação de Spearman das médias dos limiares au-
ditivos (dB) obtidos na audiometria de campo livre; limiar de recepção de sen-
tenças no silêncio e reconhecimento de palavras monossílabas com o os fato-
res positivos, negativos, e imagem pessoal do HHIA e SADL, com uso do Bo-
nebridge (n=13). 

 

Média dos limiares 

auditivos (dB) obtidos 

na audiometria de 

campo livre 

(r; valor de p) 

Limiar de recepção 

de sentenças no 

silêncio (LRSS) 

(r; valor de p) 

Reconhecimento 

de palavras mo-

nossílabas 

(r; valor de p) 

HHIA    

Emocional 0,299; 0,304 0,299; 0,304 0,097; 0,737 

Sócio-situacional 0,205; 0,493 0,363; 0,214 0,212; 0,469 

Total 0,339; 0,244 0,429; 0,137 0,189; 0,528 

SADL    

Fatores Positivos -0,294; 0,315 0,0181; 0,949 0,248; 0,403 

Fatores Negativos -0,161; 0,591 -0,321; 0,278 0,119; 0,682 

Imagem Pessoal -0,507, 0,0739 -0,113; 0,696 -0,419; 0,148 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Treze pacientes com fissura palatina, otite média crônica e meatoplastia 

bilateral realizaram a cirurgia de implantação do dispositivo Bonebridge unilate-

ral e, até o momento, nenhum paciente referiu complicações peri ou pós-

cirurgícas, assim como em outros relatos na literatura (Barbara et al., 2013; 

Nelissen et al., 2014; Riss et al., 2014; Laske et al., 2015; Rahne; Plontke, 

2016). A técnica retrosigmoidea mostrou-se segura para ser utilizada com esta 

população, cuja patologia de orelha média leva a alterações na mastoide, seja 

devido a malformações anatômicas ou por tratamentos cirúrgicos prévios.  

O planejamento pré-operatório e a escolha do local a ser implantado com 

o uso da reconstrução tridimensional da tomografia (Software BB Fastview) foi 

um passo fundamental para a sistematização da técnica nestes pacientes, visto 

que esta análise garantiu que a espessura óssea da mastoide era suficiente 

para a acomodação do dispositivo (cerca de 9 milímetros), além de orientar a 

melhor posição anatômica do dispositivo individualmente.  

Lassaletta et al. (2014) relataram a primeira cirurgia do Bonebridge na á-

rea retrosigmoidea em uma paciente de 62 anos de idade, com história de otite 

média crônica bilateral e perda auditiva. Para os autores, esta técnica cirúrgica 

é viável para casos com patologias da mastoide ou a necessidade de realiza-

ção de cirurgias prévias, além de evitar a exposição ou compressão do seio 

sigmoide. No entanto, em pacientes com osso mais “fino” nesta área pode ser 

necessária a exposição e compressão de vários milímetros da dura da fossa 

posterior para implantar completamente o transdutor no osso occipital.  

No procedimento não foram utilizados os “lifts”, que são disponibilizados 

pela empresa em tamanhos variados (1 a 4 milímetros), servindo de apoio para 

fixação dos parafusos nos casos onde há espessura óssea insuficiente ou alte-

rações anatômicas, reduzindo a profundidade do implante.  

Para um dos participantes do estudo propomos realizar a implantação do 

Bonebridge no mesmo tempo cirúrgico da mastoidectomia. O objetivo foi dimi-

nuir os custos com internações repetidas e acelerar o processo de reabilitação 

auditiva do paciente. Não foi encontrado na literatura até o momento relatos 
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desta técnica, portanto seriam necessárias mais pesquisas que avaliassem o 

risco de complicações nestes casos. 

Apesar de a técnica cirúrgica do Bonebridge ser mais complexa e de mai-

or tempo cirúrgico em comparação aos implantes percutâneos, a mesma é de 

fácil execução para um cirurgião otológico experiente. Entre as vantagens cita-

das por Carnevale et al., (2019) da indicação deste dispositivo estão: menos 

atenuação do som causada pela pele, visto que o dispositivo é implantado sob 

ela, principalmente para os pacientes que realizaram outras cirurgias previa-

mente, devido ao tecido cicatricial; menor risco de infecção, pois a pele fica 

intacta; menos pressão sob a pele, causando menos dor para os pacientes de-

vido a pressão da vibração do dispositivo; é mais leve do que os outros disposi-

tivos (8 versus 15 - 23 g) e tem um processador de áudio mais fino (9 versus 16 

mm, ou mais), reduzindo as possibilidades de impactos na pele; é mais confor-

tável, possibilitando mais horas de uso por dia e, finalmente, seu processador 

de áudio é mais discreto e confortável sob o cabelo, tendo esta vantagem esté-

tica também a seu favor. Todos a vantagens citadas acima reduzem as taxas 

de complicações, refletindo na melhor qualidade de vida do paciente. 

Além destes benefícios, os resultados audiológicos devem ser considera-

dos pelos profissionais, pacientes e familiares. Neste estudo, todos os partici-

pantes obtiveram melhores limiares audiológicos em campo livre com o Bone-

bridge comparado aos resultados sem dispositivos e com o uso de AASI con-

vencionais, sendo esta diferença estatisticamente significante entre as três si-

tuações. O ganho funcional médio (diferença em dB da média dos limiares au-

ditivos com e sem dispositivo) com Bonebridge foi maior do que com AASI 

(32,3 dB versus 24,01 dB), resultado semelhante ao obtido em outros estudos 

(Barbara et al., 2013; Ihler et al., 2014; Magele et al., 2019). 

Verifica-se também que a média por frequência dos limiares utilizando o 

Bonebridge foi melhor do que com o uso do AASI (sendo estes resultados sig-

nificantes para as frequências de 750 Hz, 1000 Hz e 3000 Hz) e sem dispositi-

vo. Wimmer et al. (2019) referem que não há um consenso a respeito de qual 

seria os limiares ideais obtidos em campo livre depois do tratamento com im-

plantes de condução óssea, especialmente para pacientes com perda auditiva 

mista, porém, segundo Rahne et al. (2015) e Zwartenkot et al. (2014) os limia-
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res em campo livre devem ser de no mínimo 35 dB para que se consiga atingir 

pelo menos 75% de reconhecimento de palavras com o dispositivo. A média 

dos limiares em campo livre com o Bonebridge neste estudo foi melhor do que 

35 dB em todas frequências, estando próximos aos limiares considerados nor-

mais, fato que impactou nos resultados de percepção da fala, e que pode me-

lhorar seu desempenho comunicativo no dia a dia, principalmente nas situa-

ções que o paciente apresenta mais dificuldades. 

Assim, com o Bonebridge, os pacientes apresentaram melhores desem-

penhos tanto no que se refere ao limiar de detecção de sentença no silêncio, 

obtendo menores limiares do que com o uso do AASI e sem dispositivos, quan-

to nos testes de percepção da fala (reconhecimento de palavras monossíla-

bas).  

Baumgartner et al. (2016) encontraram em seu estudo que o limiar de de-

tecção de sentenças em usuários de Bonebridge melhorou de 72,7 dB NPS 

(DP, ±5.9) antes da cirurgia para 45,2 dB NPS (DP, ±6.9) após três meses de 

uso do dispositivo. Diferentemente, neste estudo, os resultados foram melhores 

(56,9 dB sem amplificação e 21,2 dB após seis meses de uso do Bonebridge), 

podendo esta diferença ser justificada pelo tempo em que foram realizadas as 

avaliações nos dois estudos (três e seis meses após a cirurgia). Baumgartner 

et al. (2016) sugerem que o processo de aclimatização com o uso do dispositi-

vo influenciam positivamente os resultados de percepção da fala (limiares de 

detecção de sentenças e discriminação de monossílabos) ao longo do tempo, 

mesmo logo no primeiro de mês de uso. Este fato auxilia na rápida aceitação 

do dispositivo, o que é particularmente importante na população pediátrica, vis-

to que, ao experimentarem benefício auditivo com o Bonebridge, os pacientes 

utilizam mais seu dispositivo. Além disso, indica a estabilidade e sucesso no 

tratamento com o Bonebridge (Sprinzl; Wolf-Magele, 2016). 

Tanto o AASI, quanto o Bonebridge auxiliaram na obtenção de melhores 

resultados no teste de reconhecimento de palavras monossílabas, com os pa-

cientes atingindo pontuação próxima a 100% (melhor resultado possível). Os 

mesmos achados foram encontrados no estudo de Zernotti et al. (2019), no 

qual os pacientes  obtiveram bons resultados de  percepção da fala, e também 
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referiram melhora na habilidade de localização sonora, melhor desempenho 

escolar, mais autoconfiança, assim como melhora na qualidade de vida. 

 Neste estudo não foi aplicado teste de percepção da fala no ruído devi-

do a não disponibilidade do equipamento no serviço onde a coleta dos dados 

foi realizada. Esta avaliação é fundamental, visto que auxilia os profissionais a 

compreender como os pacientes estão se desempenhando nos ambientes rui-

dosos e se o Bonebridge tem sido efetivo para melhorar esta habilidade. No 

estudo de revisão sistemática desenvolvido por Magele et al. (2019) verificou-

se que diferentes testes de percepção da fala no ruído tem sido utilizados por 

pesquisadores para investigar o benefício do Bonebridge em pacientes, o que 

impossibilitou que os autores comparecem diretamente os resultados entre e-

les. Entretanto, eles afirmaram que o uso do Bonebridge melhora significante-

mente a compreensão da fala no ruído, apesar da variabilidade individual en-

contrada nos estudos. 

Os bons resultados audiológicos e a baixa taxa de complicação com o 

uso do Bonebridge podem refletir nos altos níveis de satisfação e benefício 

subjetivo medido por diferentes instrumentos de avaliação de resultados (S-

prinzl; Wolf-Magele, 2016; Magele et al., 2019). Neste estudo buscou-se carac-

terizar como a deficiência auditiva impacta na participação dos pacientes com 

fissura em tarefas diárias e se o uso de dispositivos eletrônicos reduz esta res-

trição, comparando os resultados entre eles. Nenhum outro estudo com pacien-

tes submetidos à cirurgia do Bonebridge utilizou o questionário HHIA para ava-

liar os resultados do dispositivo neste domínio. O HHIA é um instrumento sen-

sível e com alta confiabilidade teste-reteste, que permite avaliar as alterações 

na participação causada pela deficiência auditiva percebida pelo paciente (Wa-

zen et al., 2001). A restrição de participação refere-se a aspectos não auditivos 

que impedem o indivíduo de realizar tarefas rotineiras de forma adequada no 

contexto social, gerando impactos negativos na qualidade de vida (Coelho et 

al., 2017).  

Neste estudo, na percepção dos pacientes, tanto o AASI quanto o Bone-

bridge auxiliaram a diminuir o impacto da perda auditiva na participação dos 

pacientes, sendo os resultados estatisticamente significantes para as subsca-

las emocional, sócio-situacional além do resultado total, quando comparado a 
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condição sem amplificação.  Não foi encontrada diferença estatisticamente sig-

nificante entre os resultados com AASI e Bonebridge. Sabe-se que vários fato-

res podem influenciar na autopercepção da audição da pessoa, como os as-

pectos sociais e emocionais investigados pelo HHIA, limitando seu envolvimen-

to nas situações cotidianas (Coelho et al., 2017). Verificou-se que após seis 

meses de uso dos dispositivos, alguma dificuldade de participação ainda foi 

percebida pelos participantes, apesar de pouca, sendo importante o papel do 

profissional fonoaudiólogo na orientação e reabilitação destes pacientes, a fim 

de permitir que possam obter o máximo de benefício com o Bonebridge. Tanto 

a orientação sobre como utilizar melhor estratégias de comunicação no dia a 

dia, o treinamento auditivo formal e o aconselhamento sobre as dificuldades 

emocionais relacionadas à perda auditiva podem auxiliar na obtenção de me-

lhores resultados com o uso do dispositivo e, assim, melhor qualidade de vida. 

Os pacientes se mostraram mais satisfeitos com o Bonebridge quanto aos 

aspectos negativos (referentes à amplificação de ruído ambiental, presença de 

microfonia e uso do telefone) e imagem pessoal (referentes à estética e ao es-

tigma do uso do dispositivo) do que com o uso do AASI. A subscala fatores po-

sitivos (referente ao benefício acústico e psicológico) obteve a maior pontuação 

entre as três subscalas avaliadas, mas a diferença não foi estatisticamente sig-

nificante entre os dois dispositivos na percepção dos pacientes, apesar da difi-

culdade de uso dos AASI pelos pacientes com cavidade radical e otite média 

de repetição.  

Os resultados relacionados à imagem pessoal podem ser justificados pelo 

fato de que esteticamente o Bonebridge apresenta mais vantagens comparado 

com o AASI e outros dispositivos, como o BAHA. No estudo de Lassaletta et al. 

(2014), uma paciente de 62 anos de idade implantada com o Bonebridge refe-

riu satisfação com seu uso, relacionada principalmente ao conforto com o dis-

positivo, a qualidade sonora e sua aparência estética. O mesmo foi encontrado 

por Ngui e Tang (2018), onde os pacientes revelaram satisfação com o disposi-

tivo em relação a aparência estética do processador de áudio.  

Principalmente para a população com fissura, que muitas vezes passou 

por diversas cirurgias estéticas relacionadas a esta etiologia, é fundamental 

considerar a importância da estética e do estigma relacionado com o uso de 
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um dispositivo de audição, que podem até interferir no uso efetivo. Assim, é 

necessário que os profissionais estejam atentos na indicação dos dispositivos 

ósseos implantáveis, orientando os pacientes e familiares quanto as suas van-

tagens e desvantagens, emponderando-os para que façam a escolha pelo tra-

tamento que mais atenda suas expectativas.   

Provavelmente, a menor pontuação obtida na subscala Fatores Negativos 

pode estar relacionada com a amplificação de ruído ambiental, visto que com o 

Bonebridge o paciente pode usar telefone (colocando acima do processador de 

áudio) e até mesmo conectá-lo via bluetooth ao celular. Já a amplificação do 

ruído ambiental pode incomodar o paciente, principalmente logo após a ativa-

ção do Bonebridge, causando desconforto com o barulho e, em alguns casos 

levando a dor de cabeça. Como citado por Ren et al. (2019) esse fator pode 

afetar a satisfação dos pacientes com o Bonebridge, principalmente para os 

casos implantados em apenas um lado (unilaterais), visto que o implante pode 

não compensar a audição bilateral e o paciente não tem o benefício de e con-

trolar a redução bilateral do ruído no pós-operatório.  

Assim, estes resultados mostram a importância da avaliação subjetiva ao 

longo do tempo, a fim de validar os resultados obtidos nas avaliações audioló-

gicas e direcionar a reabilitação dos pacientes usuários do Bonebridge, melho-

rando os aspectos necessários. 

É importante ressaltar que, um dos possíveis vieses da avaliação subjeti-

va da satisfação e benefício com dispositivos eletrônicos é a tendência do pa-

ciente que recebeu gratuitamente o implante ou AASI avaliar estas dimensões 

positivamente, em agradecimento pelo atendimento recebido pelo profissional, 

o não pagamento pelo serviço e até mesmo medo de ser desligado do trata-

mento - efeito psicológico. Desta forma, é fundamental a orientação do profis-

sional responsável por estas avaliações orientar o paciente sobre a necessida-

de de este ser honesto em suas respostas, e que os resultados auxiliarão no 

direcionamento da sua reabilitação. Além disso, os resultados das avaliações 

audiológicas auxiliam a validar as respostas do pacientes nestas avaliações.  

Este estudo apresenta algumas limitações. Optou-se pela realização de 

um estudo não randomizado cruzado, comparando a variação intrasujeito, de-

vido aos entraves éticos que poderíamos encontrar na realização deste tipo de 
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estudo, que seria o padrão ouro para avaliar a eficácia de uma nova tecnologia 

ou uma nova técnica. Além disso, o número de implantes Bonebridge disponí-

veis no serviço foi outro fator limitador, que interferiu no tamanho da amostra 

estudada, apesar de ter sido possível encontrar diferenças importantes entre 

os resultados sem dispositivo, com AASI e com Bonebridge. 

Além disso, é importante que os pacientes sejam acompanhados ao longo 

do tempo e que os resultados com o Bonebridge sejam medidos, a fim de veri-

ficar a possibilidade de complicações tardias, infecção da prótese, falha do dis-

positivo e progressão da perda auditiva. 
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7  CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos neste estudo foi possível concluir que: 

 

a) A técnica cirúrgica proposta para implantação do Bonebridge em pacien-

tes com fissura palatina, otite média crônica e meatoplastia bilateral 

mostrou-se eficaz e segura, sem registro de complicações peri ou pós -

cirúrgicas até o momento; 

b) Quanto aos resultados audiológicos, com o uso do Bonebridge os paci-

entes obtiveram melhores limiares auditivos em campo livre (próximo à 

normalidade), sendo a diferença estatisticamente significante para as 

frequências de 750 Hz, 1000 Hz e 3000 Hz em comparação com o uso 

do AASI.   O limiar de detecção de sentença foi estatisticamente melhor 

com o uso do Bonebridge do que com AASI; 

c) Os pacientes com fissura palatina, otite média crônica e meatoplastia 

bilateral estavam mais satisfeitos com o Bonebridge quanto aos aspec-

tos negativos (referentes à amplificação de ruído ambiental, presença de 

microfonia e uso do telefone) e imagem pessoal (referentes à estética e 

ao estigma do uso do dispositivo) do que com o uso do AASI.  
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8  Anexos 

 

8.1. Anexo 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 

______________________________________________________, portador 

da célula de identidade ______________________, responsável pelo pacien-

te*______________________________ 

___________________________________, após leitura minuciosa deste do-

cumento, devidamente explicado pelos profissionais e em seus mínimos deta-

lhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não res-

tando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTI-

MENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa 

“Prótese Auditiva de Condução Óssea Cirurgicamente Implantável - Bonebrid-

ge”, coordenada pelo Professor Rubens Vuono de Brito nº do Conselho: CRM 

80107, que tem como objetivo a reabilitação auditiva dos pacientes do Hospital 

de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC) portadores de fissura labi-

opalatina e otite média crônica e contribuir como indicador de padronização 

deste tipo de tratamento perante ao Sistema Únido de Saúde (SUS), sendo 

para esta finalidade necessárias as realizações de: uma avaliação multidiscipli-

nar com médico e fonoaudiólogo com duração de trinta minutos no prédio prin-

cipal do HRAC, aplicação de um protocolo audiológico com duração de trinta 

minutos no  HRAC, uma avaliação por imagem através de tomografia de ouvi-

dos com duração de uma hora no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, 

uma cirurgia com duração aproximada de duas horas no HRAC, duas avalia-

ções médicas pós operatórias em dias distintos com duração de trinta minutos, 

duas avaliações audiológicas pós cirúrgicas em dias distintos com duração de 

uma hora no HRAC para aplicação dos procedimentos necessários. 

O benefício almejado para o paciente é tornar possível que os sons do ambien-

te em que o paciente se encontra sejam transmitidos diretamente ao interior do 

ouvido, contornando a barreira imposta pelo sequela auditiva da cavidade aber-
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ta e preservando qualidades de intensidade  e frequência sonora e espera-se 

com isso uma melhora na percepção da fala e consequentemente na comuni-

cação. Os riscos deste tipo de procedimento são os riscos inerentes às cirurgi-

as de ouvido associados com um ganho auditivo que pode não satisfazer as 

expectativas e necessidades do pacientes. 

 

“Caso o sujeito da pesquisa queira apresentar reclamações em relação a sua 

participação na pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos, do HRAC-USP, pelo endereço Rua Silvio Mar-

chione, 3-20 no Serviço de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão ou pelo tele-

fone (14) 3235-8421”.  

 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qual-

quer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e dei-

xar de participar desta pesquisa, ciente de que todas as informações prestadas 

tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Art. 59º 

do Código de Ética Médica e Art. 29º do Código de Ética do Fonoaudiólogo). 

 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

 

 

 

Bauru-SP, _____de _______________ de ______. 
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8.2. Anexo 2: Lista de Palavras Monossílabas (Lacerda, 1976) 
 

 

Sem 

Dispositiv

o 

Dispositivo 

1 

Dispositivo 

2 

Dispositivo 

3 

Dispositivo 

4 

Porcentagem 

Lua Deu Vai Dor Lua  

Mau Flor Gel Grau Mau  

Crer Sal Mar meu Crer  

1.   que 1.   pé 1.   bom 1.   pão 1.   que 96% 

2.   pai 2.   bem 2.   pó 2.   boi 2.   pai 92% 

3.   já 3.   dar 3.   dor 3.   deu 3.   já 88% 

4.   som 4.   teu 4.   tão 4.   tom 4.   som 84% 

5.   bis 5.   quer 5.   quem 5.   qual 5.   bis 80% 

6.   dar 6.   gás 6.   gol 6.   fiz 6.   dar 76% 

7.   tal 7.   fé 7.   fui 7.   vem 7.   tal 72% 

8.   cruz 8.   vou 8.   sol 8.   chá 8.   cruz 68% 

9.   bom 9.   sim 9.   zé 9.   guê 9.   bom 64% 

10. mão  10. crer 10. cruz 10. rã 10. mão 60% 

11. faz 11. bis 11. rim 11. nós 11. faz 56% 

12. lã 12. dor 12. não 12. jus 12. lã 52% 

13. seu 13. já 13. meu 13. mel 13. seu 48% 

14. vem 14. réu 14. jô 14. crer 14. vem 44% 

15. quer 15. lar 15. sul 15. chim 15. quer 40% 

16. chão 16. som 16. cor 16. cá 16. chão 36% 
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17. cal 17. nem 17. pus 17. ler 17. cal 32% 

18. nós 18. mal 18. bar 18. nem 18. nós 28% 

19. gás 19. zás 19. trem 19. fel 19. gás 24% 

20. num 20. chão 20. lã 20. rir 20. rum 20% 

21. sol 21. rir 21. rol 21. sal 21. sol 16% 

22. mim 22. leu 22. quis 22. luz 22. mim 12% 

23. ver 23. fim 23. nu 23. mar 23. ver   8% 

24. não 24. til 24. céu 24. teu 24. não   4% 

25. céu 25. voz 25. vi 25. véu 25. céu   0% 

% % % % % 

Data: Data: Data: Data: Data: 
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8.3. Anexo 3: Lista de sentenças utilizadas para treinamento do teste de per-

cepção da fala proposto por Costa (1997 a, b). 

 

 

Lista 1 A 

01- Não posso perder o ônibus. 

02- Vamos tomar um cafezinho. 

03- Preciso ir ao médico. 

04- A porta da frente está aberta. 

05- A comida tinha muito sal. 

06- Cheguei atrasado para a reunião. 

07- Vamos conversar lá na sala. 

08- Depois liga para mim. 

09- Esqueci de pagar a conta. 

10- Os preços subiram ontem. 

11- O jantar está na mesa. 

12- As crianças estão brincando. 

13- Choveu muito nesse fim- de- semana. 

14-Estou morrendo de saudade. 

15-Olhe ao atravessar a rua. 

16- Preciso pensar com calma. 

17- Guardei o livro na primeira gaveta. 

18- Hoje é meu dia de sorte. 

19- O sol está muito quente. 

20- Sua mãe acabou de sair de carro. 

21- Ela vai viajar nas férias. 

22- Não quero perder o avião. 

23- Eu não conheci sua filha. 

24- Ela precisa esperar na fila. 

25- O banco fechou sua conta. 
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Lista 1 B 
01- O avião já está atrasado. 
02- O preço da roupa não subiu. 
03- O jantar da sua mãe estava bom. 
04- Esqueci de ir ao banco. 
05- Ganhei um carro azul lindo. 
06- Ela não está com muita pressa. 
07- Avisei o seu filho agora. 
08- Tem que esperar na fila. 
09- Elas foram almoçar mais tarde. 
10- Não pude chegar na hora. 

Lista 2 B 
01- Acabei de passar um cafezinho. 
02- A bolsa está dentro do carro. 
03- Hoje não é meu dia de folga. 
04- Encontrei seu irmão na rua.  
05- Elas viajaram de avião. 
06- Seu trabalho estará pronto ama-
nhã. 
07- Ainda não está na hora.  
08- Parece que agora vai chover. 
09- Esqueci de comprar os pães. 
10- Ouvi uma música linda. 

Lista 3 B 
01- Ela acabou de bater o carro. 
02- É perigoso andar nessa rua. 
03- Não posso dizer nada. 
04- A chuva foi muito forte. 
05- Os preços subiram na segunda. 
06- Esqueci de levar a bolsa. 
07- Os pães estavam quentes. 
08- Elas já alugaram uma casa na 
praia. 
09- Meu irmão viajou de manhã. 
10- Não encontrei meu filho. 

Lista 4 B 
01- Sua mãe pôs o carro na garagem. 
02- O aluno quer assistir o filme. 
03- Ainda não pensei no que fazer. 
04- Essa estrada é perigosa. 
05- Não paguei a conta do bar. 
06- Meu filho está ouvindo música. 
07- A chuva inundou a rua. 
08- Amanhã não posso almoçar. 
09- Ela viaja em dezembro. 
10- Você teve muita sorte 
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8.4. Anexo 4: Hearing Handicap Inventory for Adults – HHIA (Newman, Wein-

stein, Jacobson, Hug, 1990) 

 

Instruções: O questionário a seguir contém 25 perguntas. Você deverá escolher 

apenas uma resposta para cada pergunta, colocando um (X) naquela que 

julgar adequada. Algumas perguntas são parecidas, mas na realidade têm 

pequenas diferenças que permitem uma melhor avaliação das respostas. Não 

há resposta certa ou errada. Você deverá marcar aquela que julgar ser a mais 

adequada ao seu caso ou situação. 

 Sim Às 
Vezes 

Não 

S-1 A dificuldade em ouvir faz você usar o telefone 
menos vezes do que gostaria? 

   

E-2 A dificuldade em ouvir faz você se sentir constrangido 
ou sem jeito quando é apresentado a pessoas 
desconhecidas? 

   

S-3 A dificuldade em ouvir faz você evitar grupos de 
pessoas? 

   

E-4 A dificuldade em ouvir faz você ficar irritado?    

E-5 A dificuldade em ouvir faz você se sentir frustrado ou 
insatisfeito quando conversa com pessoas da sua 
família? 

   

S-6 A diminuição da audição causa outras dificuldades 
quando você vai a uma festa ou reunião social? 

   

E-7 A dificuldade em ouvir faz você se sentir frustrado ao 
conversar com os colegas de trabalho? 

   

S-8 Você sente dificuldade em ouvir quando vai ao 
cinema ou teatro? 

   

E-9 Você se sente prejudicado ou diminuído devido a sua 
dificuldade em ouvir? 

   

S-10 A diminuição da audição causa dificuldades quando 
visita amigos, parentes ou vizinhos? 

   

S-11 A dificuldade em ouvir faz com que você tenha 
problemas para ouvir/ entender os colegas de 
trabalho? 
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E-12 A dificuldade em ouvir faz você ficar nervoso?    

S-13 A dificuldade em ouvir faz você visitar amigos, 
parentes ou vizinhos menos do que gostaria? 

   

E-14 A dificuldade em ouvir faz você ter discussões ou 
brigas com a sua família? 

   

S-15 A diminuição da audição causa dificuldades para 
assistir TV ou ouvir rádio? 

   

S-16 A dificuldade em ouvir faz com que você saia para 
fazer compras menos vezes do que gostaria? 

   

E-17 A dificuldade em ouvir deixa você de alguma maneira 
chateado ou aborrecido? 

   

E-18 A dificuldade em ouvir faz você preferir ficar sozinho?    

S-19 A dificuldade em ouvir faz você querer conversar 
menos com as pessoas de sua família? 

   

E-20 Você acha que a dificuldade em ouvir diminui ou 
limita de alguma forma sua vida pessoal ou social? 

   

S-21 A diminuição da audição lhe causa dificuldades 
quando você está em um restaurante com familiares 
ou amigos? 

   

E-22 A dificuldade em ouvir faz você se sentir triste ou 
deprimido? 

   

S-23 A dificuldade em ouvir faz você assistir TV ou ouvir 
rádio menos que gostaria? 

   

E-24 A dificuldade em ouvir faz você se sentir constrangido 
ou menos à vontade quando conversa com amigos? 

   

E-25 A dificuldade em ouvir faz você se sentir isolado ou 
deixado de lado num grupo de pessoas? 

   

 
Pontuação: 

Emocional: _________ Socio-Situacional: _________ Total: _________ 
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8.5. Anexo 5: Satisfaction with amplification in daily life – SADL – Escala (Cox, 

Alexander; 1999)  

 

Instruções: As questões listadas abaixo se referem as suas opiniões sobre o 

seu aparelho auditivo. Para cada questão, por favor, circule a letra que 

responde melhor a questão para você. A lista à direta fornece o significado de 

cada letra. Lembre-se que suas respostas devem mostrar suas opiniões gerais 

sobre o aparelho auditivo que você esta usando atualmente ou que tem mais 

recentemente. 

(A) Não  (B) Muito Pouco   (C) Pouco   (D) Médio    

(E) Às vezes   (F) Quase sempre   (G) Sempre 

 
 
 

1. O seu aparelho auditivo lhe ajuda a entender as 

pessoas com as quais você fala quando comparado a 

época que não usava aparelhos auditivo? 

A  B  C  D  E  F  G 

2. Você fica frustrado quando o seu aparelho capta sons 

que lhe impedem de ouvir o que você quer? 

A  B  C  D  E  F  G 

3. Você está convencido de que a obtenção de seu 

aparelho auditivo fazia parte dos seus maiores 

interesses? 

A  B  C  D  E  F  G 

4. Você acha que as pessoas percebem mais a sua 

perda aditiva quando você usa o aparelho auditivo? 

A  B  C  D  E  F  G 

5. O seu aparelho auditivo reduz o número de vezes que 

você tem que pedir para as pessoas repetirem? 

A  B  C  D  E  F  G 

6. Você acha que vale a pena usar o seu aparelho? A  B  C  D  E  F  G 
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7. Você se sente incomodado quando necessita 

aumentar o volume e ocorre microfonia? 

A  B  C  D  E  F  G 

8. Você está contente com a aparência de seu aparelho? A  B  C  D  E  F  G 

9. O seu aparelho auditivo melhora a sua autoconfiança? A  B  C  D  E  F  G 

10. Quão natural é o som que recebe de seu aparelho? A  B  C  D  E  F  G 

11. O seu aparelho auditivo é útil na MAIORIA dos 

telefones sem amplificador ou caixas de som? (se 

você ouve bem ao telefone sem o aparelho, marque 

aqui). 

A  B  C  D  E  F  G 

12. A pessoa que lhe forneceu o aparelho auditivo era 

competente? 

A  B  C  D  E  F  G 

13. Você acha que usar o aparelho faz você se sentir 

menos capacitado? 

A  B  C  D  E  F  G 

14. O custo do seu aparelho auditivo parece razoável 

para você? 

A  B  C  D  E  F  G 

15. Você está satisfeito com a frequência com a qual seu 

aparelho auditivo precisa de reparos? 

A  B  C  D  E  F  G 
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