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Saúde
auditiva

A clínica
10 anos com você
A Cian é uma clínica integrada que oferece
atendimento médico completo para você e
sua família.

Nossa equipe é especializada em
Otorrinolaringologia e, para oferecer um
atendimento completo, contamos com toda
uma estrutura de apoio adequada para as
suas necessidades e proﬁssionais de diversas
áreas como: fonoaudiólogos, psicólogos,
bucomaxilo e ﬁsioterapeutas.

A importância
dos exames auditivos
O exame audi vo ajuda a iden ﬁcar se o paciente
precisa fazer uso do aparelho audi vo ou não.
Se necessário usar um equipamento de auxílio, o
exame também apontará o po de aparelho mais
adequado ao paciente.

Faça consultas periodicamente com um médico
otorrinolaringologista para acompanhar a sua
saúde audi va.

Principais
exames auditivos
Audiometria completa
É um teste básico da avaliação audiológica, que avalia todo o sistema
audi vo. Possui papel fundamental no diagnós co, localizando, iden ﬁcando
o po e quan ﬁcando o grau de perda audi va.

Bera
É um exame que avalia a integridade das vias audi vas, ou seja, ele iden ﬁca
as ondas elétricas geradas a par r de um es mulo sonoro.

Processamento auditivo central (PAC)
Avalia uma série de operações mentais que o indivíduo realiza ao lidar com
informações recebidas via o sen do da audição, ou seja, avalia como o
cérebro processa (analisa e interpreta) as informações que o indivíduo
escutou.

Teste da
orelhinha

O exame é feito, geralmente, no segundo ou
terceiro dia de vida do bebê e iden ﬁca
problemas audi vos no recém-nascido.
As causas de problemas audi vos são mau
formações congênitas, doenças gené cas e
doenças infecciosas que a ngem as gestantes,
como rubéola e toxoplasmose.
O diagnós co precoce é extremamente
importante para permi r que a criança com a
deﬁciência tenha desenvolvimento
neuropsicomotor e aquisição da fala próximos
do normal.

Surdez e
Deﬁciência auditiva
Quais as diferenças?
Deﬁciência Auditiva
Ÿ é adquirida
Ÿ pode ser apenas parcial
Ÿ geralmente corrigida ou minimizada com

aparelhos auditivos ou cirurgia

Surdez
Ÿ pode ser genética (quando a criança nasce

com ausência total de audição)
Ÿ pode ser adquirida (em decorrência de
alguma doença, predisposição genética ou
velhice)

Implante
coclear
O Implante Coclear (ou popular “ouvido
biônico”) é um equipamento eletrônico
computadorizado indicado para pessoas com
surdez total ou quase total.
O aparelho é implantado cirurgicamente no
ouvido do paciente e, através de es mulos elétricos,
ocorre a es mulação do nervo da audição. É o recurso
mais avançado existente no mundo para o tratamento da
surdez e hoje mais de 150.000 pessoas já se beneﬁciam.
Esta cirurgia permite a reabilitação audi va de adultos e crianças
com perdas de audição severa a profunda, onde os aparelhos
audi vos convencionais não estão dando um ganho audi vo
suﬁciente.

Algumas
cirurgias

Timpanoplas a
Tem como obje vo restaurar a membrana do mpano que está perfurada e
se possível melhorar a audição, restaurando os ossinhos (martelo, bigorna
ou estribo) que estejam alterados.
Mastoidectomia / Timpanomastoidectomia
É uma cirurgia realizada no osso da mastóide. Nela faz-se o broqueamento
ou raspagem do osso, para erradicar infecções crônicas que podem
acometer este osso, como por exemplo o Colesteatoma.
É indicada em casos de infecções crônicas de ouvidos, que estão sempre
úmidos e com vazamento de secreções e pus.
Estapedectomia (Cirurgia da Otosclerose)
Tem o obje vo de subs tuir um pequeno osso do ouvido que se chama
estribo por uma prótese de plás co ou metal.

Dicas
importantes

Cuidados com
o ouvido do bebê
Alguns cuidados com a saúde e higiene do
bebê são muito importantes.
Para uma limpeza adequada dos ouvidos do
bebê, deve-se usar uma toalha macia, fralda
de pano ou gaze.
.
O ideal é na hora do banho passar a toalha
delicadamente, somente do lado externo,
para a sujeira ser re rada. Após isso, seque
bem.
Evite o uso de hastes ﬂexíveis, pois estas
podem empurrar a cera mais para o fundo do
canal audi vo, causando possíveis infecções.

Cuidado com
as hastes ﬂexíveis
Deve-se ter muito cuidado ao usar hastes ﬂexíveis para a
limpeza dos ouvidos. Caso não sejam usadas da forma
correta (com muita força por exemplo), podem causar
ferimentos no ouvido e até mesmo perfuração do mpano.
As hastes, na maioria da vezes, acabam por empurrar a
cera mais para o fundo do canal audi vo, ao invés de re rala, o que pode ocasionar uma compactação da cera junto
ao mpano e até infecções.
.
O cerume, quando produzido em quan dade normal, é
eliminado naturalmente pelo nosso ouvido. A maneira
correta de limpeza é passar uma toalha limpa e macia após
o banho, ou até mesmo as hastes ﬂexíveis ou um lenço de
papel, somente na parte externa, e não dentro
do canal audi vo.

Dor e zumbido no ouvido
podem ter relação com DTM
A DTM (Disfunção Temporomandibular) pode causar alguns incômodos
como dor de ouvido, zumbidos e dor de cabeça. Em alguns casos, quando
um paciente se queixa de dor de ouvido frequente, é preciso fazer uma
avaliação em conjunto com o médico otorrinolaringologista e um
especialista em bucomaxilo.
.
Isto porque, às vezes, a causa poderá não ser no ouvido em si, mas uma
disfunção na ATM.
.
Conﬁra alguns dos sintomas mais comuns para quem sofre com DTM:
Ÿ dor de cabeça (principalmente na região das têmporas)
Ÿ dor nas ar culações (principalmente quando mas ga ou acorda)
Ÿ diﬁculdade e ruído ao abrir a boca
Ÿ sensação de ouvido tampado, dor e zumbido
.
➡A avali ação poderá ser feita por um
especialista, com exame clínico. Em algun
casos poderão ser solicitados exames
de imagens (radiograﬁas, ressonâncias).

Fones
de ouvido
Manter um volume
baixo, não passar de
60% da capacidade
do aparelho

Limitar o tempo
de uso diário

Usar fones que se
ajustem bem ao
ouvido

Realizar revisões
auditivas periódicas

Onde
estamos?
São José dos Campos
e Jacareí

Vila Adyana - Consultas e Pronto Atendimento
Otorrinolaringologia
Av. Dr. Adhemar de Barros, 910
(12) 3924-1400
(12) 98111-8111

.
Vila Adyana - Núcleo de Reabilitação Auditiva e Labiríntica;
Núcleo de Fonoaudiologia e Terapias Especializadas
Rua Santa Clara, 647/659
(12) 3923-9994

.
Vale Sul Shopping - Cian Facility Otorrino e Vacinas
Av. Andrômeda, 227 - SUC 266
(12) 3346-7154
(12) 97404-8913
(12) 98245-3047 (dúvidas sobre vacina)

.
Jardim Aquarius - Centro Médico Vivalle
Rua Carlos Maria Auricchio, 70
(12) 3921-3900
(12) 99747-9716

.
Shopping Jacareí

Conte com
nossa equipe

Rua Rui Barbosa, 379 sl 305
(12)3951-5408 / (12) 3014-8600
(12) 97404-9586

www.clinicacian.com.br

