
 

 

FÓRUNS – 37º EIA 
Informações gerais para elaboração de RELATÓRIO DO FÓRUM 

 

FÓRUM Nº     
TÍTULO:  Implante Coclear e Próteses Auditivas Ancoradas no Osso  
Coordenadores: Dra. Kátia de Freitas Alvarenga e Dra. Lilian Muniz 
Relator: Dra. Maria Valéria Goffi-Gomez 
Participantes: Dra. Mariana Cardoso Guedes, Dra Gabriela Cintra Januário e Fga. Sônia Maria 
Simões Iervolino 
Quantitativo de participantes (em média): Trinta (30) 

 
 

TEMAS DISCUTIDOS (registrar): 
Foram discutidos os instrumentos de avaliação e acompanhamento da percepção de fala e 
linguagem validados para o Português, com o intuito de definir um protocolo único a ser 
utilizado pelos serviços de implante coclear. Outro enfoque dado foi a importância dos 
registros em prontuários e banco de dados, para o acompanhamento longitudinal dos 
usuários de implante coclear. 
 

 
 
APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS?  

A mesa redonda do Fórum foi intitulada “Implante Coclear/Próteses Auditivas Ancoradas no 
Osso – Procedimentos de Avaliação da percepção de fala e Linguagem: Aplicação e Registro, 
com as palestrantes Dra Mariana Cardoso Guedes, Fga Sônia Maria Simões Iervolino e Dra 
Gabriela Cintra Januário. As duas primeiras convidadas abordaram a compilação dos testes de 
fala e linguagem, com uma compilação discorrendo sobre a forma de apresentação e os 
parâmetros de normalidade de acordo com cada população (crianças e adultos). A Dra 
Gabriela discorreu sobre a importância da sistematização de registro dos resultados, 
principalmente para a definição de políticas públicas. As apresentações embasaram as 
discussões realizadas no Fórum que aconteceu a seguir. 

 

DISCUSSÕES REALIZADAS NO FÓRUM 
Durante o Fórum foram discutidos os seguintes pontos: a dificuldade dos Serviços de Implante 
Coclear inserirem um protocolo amplo de percepção de fala e linguagem na rotina de 
atendimento; a necessidade da parceria com os profissionais que atuam na reabilitação 
auditiva, para definição de uma bateria mínima de testes e elaboração de relatórios que 
contenham as informações mais relevantes; a importância do uso de material traduzido e 
validado para o português brasileiro, bem como os impactos da falta de uniformidade na 
aplicação destes testes na avaliação dos resultados obtidos nos serviços. 

  



 

 

 

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (check list) 
Tópicos discutidos no Fórum anterior (2021) foram retomados?  Não, visto que a temática 
de atualização da Portaria 2776 (2014) referente ao implante coclear e próteses ancorada no 
osso foi finalizada no fórum de 2021. 
As deliberações determinadas foram atendidas? Parcialmente. 
Após o fórum foram realizadas duas reuniões de trabalho nas quais a discussão pendente do 
fórum foi finalizada, assim como, o documento foi elaborado, faltando uma última revisão 
dos participantes para posterior envio, pela ABA e Sociedades Científicas participantes, ao 
Ministério da Saúde.  
 
Principais deliberações acordadas no Fórum (2022) (registrar): composição de um grupo de 
trabalho para propor a bateria mínima dos testes de percepção de fala e linguagem a ser 
utilizado pelos Serviços de Implante Coclear, o que permitirá análises críticas e comparativas 
em nível nacional dos resultados. 

 


