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1) Agendamento de cirurgia:  
a) Paciente convocado por via telefônica conforme os critérios estabelecidos 

no Plano de Saúde Auditiva do Estado de Santa Catarina com 1 semana de 
antecedência 
i) Primeira cirurgia do mês: ordem cronológica de entrada na lista de 

espera e etiologia por meningite com menos de 6 meses da doença, 
fratura de cóclea com menos de 6 meses do evento ou idade de 4 anos 
incompletos 

ii) Segunda cirurgia do mês: ordem cronológica de entrada na lista de 
espera 

2) Paciente orientado a comparecer na segunda-feira às 8 horas, véspera da data 
da cirurgia, no ambulatório de Otorrinolaringologia: 
a) Realização de adenda de internação e conferência dos exames realizados 
b) Confecção de prescrição médica 
c) Confecção de AIH 
d) Encaminhamento para o setor de internação 
e) Internação na enfermaria de pediatria (até 14 anos incompletos) ou na 

enfermaria de clínica cirúrgica 1 ou 2 (a partir de 14 anos de idade) 
3) Realização da cirurgia na terça-feira, 13 horas, no Centro Cirúrgico, com 

realização de telemetria intra-operatória pela fonoaudiologia após a inserção do 
implante coclear na cóclea 

4) Evolução e alta pela equipe médica, caso não haja intercorrências, na quarta-
feira, 8 horas. 

5) Se houver intercorrências durante a internação: avaliação pelo médico 
plantonista e solicitação de avaliação pelo Dr. Cláudio Ikino que permanece de 
sobreaviso nas terças-feiras no período das 19 às 7h 

6) Se houver intercorrências após a alta: paciente orientado a procurar a 
Emergência do HU 

7) Acompanhamento médico pós-operatório: 
a) O paciente tem retorno após 7 dias da cirurgia para reavaliação, retirada de  
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pontos e agendamento da ativação do implante 
b) O paciente tem retorno após 28 ou 35 dias da cirurgia para reavaliação 

médica e ativação do implante coclear pela fonoaudiologia 
c) O paciente realiza retornos médicos após a ativação do implante com 3, 6 e 

12 meses de cirurgia. Após este período os retornos são anuais, podendo 
ser antecipados se houver necessidade 

d) Em todos os retornos são observados: cicatrização da ferida operatória, 
otoscopia, sinais de infecção em torno do implante ou do sistema nervoso 
central, sinais de paresia facial, comprometimento da gustação e equilíbrio, 
com prescrição de tratamento adequado se necessário, avaliação subjetiva 
da audição e linguagem. 

 

 
 


