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1) Agendamento de casos novos pela Secretaria de Estado da Saúde na agenda 
do médico Cláudio Márcio Yudi Ikino, ambulatório de Otorrinolaringologia – 
Implante Coclear, às terças-feiras, 7 horas 

2) Consulta médica: anamnese, exame físico, avaliação de exames realizados e 
do prontuário da Saúde Auditiva. 
a) Contra-indicação ao implante coclear identificada: paciente reencaminhado 

para o serviço de saúde auditiva de origem 
b) Avaliação inicial sem contra-indicações: paciente encaminhado para 

avaliação com o setor de Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social no 
mesmo dia, no período matutino. Se necessário, solicitação de exames 
audiológicos e/ou encaminhamento para avaliação complementar: 
neurologia, neuropediatria, genética, oftalmologia, cardiologia, pediatria, 
clínica médica ou cirurgia plástica. Orientação para agendamento de 
retorno médico no próprio HU após o término das avaliações. 

3) Consulta de retorno 1: avaliação dos pareceres de cada profissional. 
a) Contra-indicação ao implante coclear identificada: paciente reencaminhado 

para o serviço de saúde auditiva de origem 
b) Avaliação sem contra-indicações: solicitação de exames complementares 

(laboratorial, de imagem – agendados na direção geral do HU -), orientação 
e fornecimento de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 
cirurgia de Implante Coclear, encaminhamento para vacinação de 
prevenção de meningite (anti-pneumocócica 10-valente, 23-valente  e H1N1 
para maiores de 2 anos e anti-pneumocócica 10-valente, anti-Hib e H1N1 
para menores de 2 anos se não realizadas. Orientação para agendamento 
de retorno médico no próprio HU após solicitações. 

4) Consulta de retorno 2: avaliação dos pareceres de cada profissional. 
a) Contra-indicação ao implante coclear identificada: paciente reencaminhado 

para o serviço de saúde auditiva de origem 
b) Exames e orientações adequados: inclusão do paciente na lista de espera 

para cirurgia 
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c) Exames inadequados ou orientações não realizadas: prescrição de 
correção das alterações. Orientação para agendamento de retorno médico 
no próprio HU após solicitações. 

5) Consulta de retorno 3: 
a) Contra-indicação ao implante coclear identificada: paciente reencaminhado 

para o serviço de saúde auditiva de origem 
b) Exames e orientações adequados: inclusão do paciente na lista de espera 

para cirurgia 
 

 
 


