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(48) 3721-9126 ou (48) 3721- 9094 

(48) 3721-8077 ou (48) 3721-9121 

  

 

 

Quer conhecer mais? 

Acesse:  

facebook.com/ImplantecoclearHU.UFSC 

facebook.com/OsJovenseoImplanteCoclear 

facebook.com/DesculpeNaoOuvi 
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1. APRESENTAÇÃO  
 

Conforme estabelece a Constituição Federal do Brasil, a surdez é 

entendida como uma deficiência, pois, ela causa algumas limitações já 

que a audição é um dos sentidos essenciais ao desenvolvimento humano. 

Portanto, sua perda provoca alterações na vida da pessoa que a sofre e 

na de sua família.  

Esta cartilha tem o objetivo de informar aos usuários e familiares 

sobre o Implante Coclear e os direitos sociais garantidos à pessoa com 

deficiência auditiva. 

 

2. IMPLANTE COCLEAR, O QUE É?  
 

Trata-se de uma prótese eletrônica introduzida na orelha interna 

por meio de um procedimento cirúrgico. É composta por duas unidades: 

a externa, que possui um microfone, um processador de fala e uma 

antena transmissora; e a interna, que contém um receptor/estimulador e 

um fino cabo que interliga o processador a um conjunto de eletrodos. 

 

 
Fonte: quadro extraído de TEFILI, et al., 2013, p. 421 

 

A função da unidade interna é de receber o sinal emitido pela 

unidade externa e transformá-lo em pulso elétrico, que será transmitido 

pelo conjunto de eletrodos para o interior da cóclea. A unidade externa 

tem a função de captar o som do ambiente, codificá-lo e enviá-lo para a 

unidade interna (BRASIL, 2014, p. 01). 

Ter sido atendido pela primeira vez pela equipe do HU/UFSC NÃO 

significa que o usuário já está na fila para a cirurgia. É preciso completar 

todas as consultas, retornos médicos, fazer os exames e vacinas pedidas 

para que isso aconteça.  



 

3. O AMBULATÓRIO DE IMPLANTE COCLEAR  
                                                   

No HU/UFSC a cirurgia de Implante Coclear é realizada pelo SUS 

e   atende os usuários que moram no Estado de Santa Catarina. Os 

usuários chegam a este Ambulatório somente através dos Serviços 

Ambulatoriais de Saúde Auditiva (AADAV de Jaraguá do Sul, Centrinho de 

Joinville, Clínica Otiouve de Chapecó, Instituto Otovida de Florianópolis 

e UNIVALI de Itajaí). 

A Portaria MS/GM nº 2.776 de 18 de dezembro de 2014 aprova 

diretrizes gerais, amplia e incorpora procedimentos para a Atenção 

Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva no Sistema Único de 

Saúde. Nela está prevista a composição de uma equipe mínima de 

profissionais para o atendimento aos usuários a qual é formada pelas 

áreas de Otorrinolaringologia, Fonoaudiologia, Serviço Social e 

Psicologia. Diante disso, o usuário deverá passar por toda a equipe com 

o objetivo de avaliar se ele é ou não candidato à cirurgia. 

 

 

4. EQUIPE DE IMPLANTE COCLEAR 

A equipe multiprofissional principal inclui médico, psicólogo, 

assistente    social e fonoaudiólogo, que, ao encontrar o paciente e 

sua família, irão fornecer informações e recomendações 

importantes para obter resultados positivos nesta nova fase da vida. 

 

 

 

 

 

5. PSICOLOGIA E O IMPLANTE COCLEAR 

 
O Psicólogo da Equipe de Implante Coclear irá 

abordar sobre diferentes aspectos, como motivação, 

alterações neuropsicológicas e emocionais, 

potencialidades do paciente, organização familiar, 

adaptação pós-operatória e sobre as expectativas 

realísticas quanto ao uso do implante coclear, 

auxiliando na melhor compreensão da perda 

auditiva e do processo de IC. 

 

 

 O número de consultas psicológicas e os procedimentos 

realizados (como uso de testes psicométricos, encaminhamentos 

e psicoterapia, por exemplo) é definido conforme a necessidade 

de cada caso no momento. 

 
 



 

5.1 PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS PSICOLÓGICOS: 
 
Os principais procedimentos psicológicos são: 

• Avaliação Psicológica / Neuropsicológica 

• Psicoterapia 

• Orientação Psicológica                                 

• Preparação pré-cirúrgica 

• Acompanhamento trans-cirúrgico 

• Acompanhamento e reabilitação psicológica pós-cirúrgica e ativação. 

 

 

5.2 – CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA O PROGRAMA DE 
IMPLANTE COCLEAR: 
 

Os critérios de elegibilidade para o Programa de Implante Coclear 

estão relacionados a aspectos médicos, audiológicos, sociais e psicológicos 

(como distúrbios mentais e neurológicos graves). Considerando as alterações 

psicológicas que podem ser relacionadas à perda auditiva, à cirurgia e a 

adaptação ao Implante Coclear (IC); a intervenção do Psicólogo é fundamental 

no trabalho com o paciente, sua família e, consequentemente, com a equipe. 

    

6. MEDICINA E IMPLANTE COCLEAR  

 
Para que um paciente seja candidato ao implante coclear uma série de 

pré-requisitos e avaliações são necessárias que levarão em conta a idade, o 

tempo de perda auditiva, o uso regular dos aparelhos auditivos, o grau de 

desenvolvimento da leitura labial e da fala, a motivação para realizar as 

diversas etapas (antes e após a cirurgia) e as condições de saúde para passar 

por uma cirurgia com anestesia geral. Estas avaliações são realizadas pela 

equipe multiprofissional do HU. Alguns pré-requisitos básicos são a perda de 

audição nos dois ouvidos e o uso regular dos aparelhos auditivos. A partir dos 

6 anos de idade, a capacidade de realizar leitura labial e de conseguir se 

comunicar por fala é um fator importante. Na consulta com o médico 

otorrinolaringologista será avaliado o histórico da perda auditiva, quando 

ocorreu, os tratamentos realizados, o tempo de uso dos aparelhos auditivos, 

a capacidade de comunicação, as possíveis causas da perda, a presença de 

outras doenças e alergias, o uso de medicações, as vacinas recebidas, os 

exames realizados, o estado dos ouvidos, nariz e garganta, a necessidade de 

realização de outros exames ou consulta com outros especialistas. 

Orientações sobre a internação e a cirurgia serão dadas. 

 

7. FONOAUDIOLOGIA E IMPLANTE COCLEAR 

 
O papel da fonoaudiologia no ambulatório vai desde avaliar o 

candidato à cirurgia até o acompanhamento periódico após a mesma. 

Durante a cirurgia, o fonoaudiólogo testa o implante coclear para 

verificar o funcionamento do dispositivo e da resposta do nervo auditivo. 

Após aproximadamente um mês da cirurgia, o implante poderá ser ativado 

(ou ligado) pelo fonoaudiólogo. Neste dia, além da primeira programação do 

processador de fala, informações a respeito de seu uso, adaptação e 

manutenção serão dadas. 

Nos retornos para acompanhamento do uso do implante coclear são 

realizadas avaliações auditivas em cabina acústica para avaliar o benefício 

além de novas programações e aplicação de testes de percepção de fala que 

são usados para acompanhar a progressão do ganho alcançado. 



 

Além dos atendimentos relacionados ao acompanhamento é muito 

importante que todo o usuário de implante coclear, seja ele adulto ou criança 

faça também a terapia fonoaudiológica em sua cidade com frequência. O 

implante coclear garante a detecção dos sons, mas a evolução da capacidade 

de entender o que é ouvido acontecerá através da reabilitação auditiva. 

 Lembre-se de que escutar não significa entender! E entender é 

um treino diário que você vai precisar de ajuda! 

   

No caso de usuários crianças e adolescentes, a creche e escola devem 

ser informadas sobre o uso do implante coclear. O familiar deve procurar o 

professor para dar orientações e solicitar a ajuda do mesmo a fim de que o 

usuário use o dispositivo regularmente e saiba lidar melhor com ele. 

 

 

➢ INFORMAÇÕES SOBRE O IMPLANTE E O PROCESSADOR DE FALA: 

 

O implante (parte interna) tem garantia de fábrica de 10 anos e será 

compatível com vários processadores de fala (parte externa) ao longo de 

muitos anos desde que seja do mesmo fabricante. Já o processador de fala 

tem garantia de 3 anos e as demais peças e acessórios podem variar o tempo 

de garantia de 3 meses a 1 ano conforme cada fabricante. 

 

Podem funcionar tanto com baterias recarregáveis que duram 

aproximadamente 1 dia e meio quanto com pilhas p675 descartáveis. As 

baterias recarregáveis também tem uma vida útil, portanto quando esse 

tempo acabar será necessária a compra de outras. 

 

A garantia do fabricante cobrirá trocas e reparos quando entenderem 

que o defeito observado veio de fábrica, portanto danos causados por mau 

uso ou falta de higiene e cuidados não são cobertos pela garantia, são de 

responsabilidade do usuário e/ou familiar. 

 

Para realizar revisões técnicas, orçamentos de defeitos ou compras de 

peças e acessórios o usuário e/ou familiar deve entrar em contato 

diretamente com o fabricante ou representante caso houver em Santa 

Catarina. No dia da ativação dentro do kit há um documento indicando o 

contato da empresa. 

 

8. SERVIÇO SOCIAL E IMPLANTE COCLEAR 

 

 
 

O Assistente Social da equipe de Implante Coclear busca através dos 

atendimentos prestados aos usuário e familiares identificar quais suas 

expectativas e motivações para o tratamento de saúde em questão. Bem 

como, identificar as condições de acesso destes às políticas sociais na cidade 

de referência, além da situação dos vínculos familiares e a condição 

socioeconômica e previdenciária. Para a partir destas informações proceder 

ao estabelecimento de rotinas de referência e contra referência junto à rede 

de proteção social com vistas ao desenvolvimento de ações que objetivam a 

preservação, defesa e ampliação dos direitos sociais.  

 

8.1 – PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO SOCIAL 

 

• Realização de entrevistas junto aos usuários em primeiro atendimento pelo 

ambulatório de implante coclear; 

 

• Desenvolvimento de orientações, encaminhamentos e ações de educação 

em saúde, saúde auditiva, acesso a direitos e benefícios sócio assistenciais, 

orientações previdenciárias, entre outros; 



 

 

• Ações de referência e contra referências junto aos serviços e programas que 

compõem a rede de proteção social e saúde nos níveis da atenção básica, de 

média e alta complexidade. 

 

 

9. CONHEÇA SEUS DIREITOS 

 

 
 

*ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº 13.146, de 2015) 

 

O Estatuto busca reforçar o direito da pessoa com deficiência de 

exercer sua capacidade legal em igualdade às demais pessoas. Sua proposta 

é a de garantir o princípio de dignidade da pessoa com deficiência e evitar que 

esta seja rotulada como incapaz para atos da vida. 

 

*CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um 

órgão de deliberação formado por representantes governamentais e da 

sociedade civil, vinculadas à administração pública que auxilia na avaliação e 

da Política Municipal da Pessoa com Deficiência.  

- Para que serve? 

Articular junto às esferas municipais a implantação de projetos 

voltados à pessoa com deficiência. Propor, incentivar e assessorar iniciativas 

em prol da pessoa com deficiência. Zelar pela efetiva implantação da política 

municipal de inclusão da pessoa com deficiência. 

 

10. SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC (LOAS) 

- O que é? 

O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, que integra o 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e para acessá-lo não é necessário 

haver contribuído com a Previdência Social. É um benefício individual, não 

vitalício e intransferível, que assegura a transferência mensal de um 01 (um) 

salário mínimo. 

- Quem pode acessar? 

         Idosos, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com 

deficiência de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial – os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. Em ambos os casos deve-se 

comprovar não possuir meios de garantir o próprio sustenta, nem tê-lo 

provido por sua família. 

Importante: a renda mensal familiar per capita deve ser inferior a ¼ (um 

quarto) do salário mínimo vigente. 

- Como solicitar? 

É necessário procurar o Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) de seu município para receber as informações sobre o BPC e os apoios 

necessários para requerê-lo.  

Importante: para receber o BPC, não é necessário pagar intermediários. 

Para requerer o BPC o idoso e/ou pessoa com deficiência deve 

agendar o atendimento na Agência da Previdência Social – do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) mais próximo de sua residência. O 



 

agendamento do atendimento deve ser feito por meio do telefone: 135 – 

Central de Atendimento da Previdência Social (ligação gratuita) ou pela 

internet, por meio do site www.previdenciasocial.gov.br 

 

O Centro de Referência da Assistência Social é um equipamento da 

política de Assistência Social, o qual executa atividades da Proteção Social 

Básica. Através deste é possível realizar o “Cadastro Único”, o qual é 

necessário para acessar diversificados direitos e benefícios sociais. 

Devem estar cadastradas no CADÚNICO as famílias de baixa renda que 

recebem até meio salário mínimo por pessoa ou que ganham até três salários 

mínimos de renda mensal total. 

*PROGRAMAS QUE ATENDEM AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO  

• Programa Bolsa Família; 

• Tarifa social de energia elétrica; 

• Carteira do Idoso; 

• Telefone popular 

• Isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos; 

• Água para todos 

• Programa Cisternas 

• Bolsa Estiagem 

• Carta Social; 

• Bolsa Verde (Programa de apoio à conservação ambiental); 

• Programa de fomento às atividades produtivas rurais/assistência 

técnica e extensão rural; 

• Programa Nacional da Reforma Agrária; 

• Programa Nacional de crédito fundiário; 

• Passe livre para pessoas com deficiência. 

 

➢ Passe livre Intermunicipal 

O que é? 

É a gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal, ou seja, entre 

os municípios do Estado de Santa Catarina, às pessoas com deficiência 

conforme estabelecido no Decreto nº 1.792 de 21 de outubro de 2008. 

Quem pode acessar? 

Pessoas com: 

•     Deficiência física permanente, com dificuldade de locomoção; 

•     Deficiência Mental Moderada, Severa ou Profunda; 

•     Deficiência Visual (cegueira ou baixa visão); 

•     Deficiência Auditiva Moderada, Severa ou Profunda (bilateral); 

• Transtorno do Espectro Autista e Atraso Global do Desenvolvimento. 

 

Documentação Necessária: 

o Original e cópia do CPF do beneficiário; 

o Original e cópia da Carteira de Identidade do beneficiário; 

o Original e cópia do comprovante de residência do beneficiário 

o Quando houver necessidade de acompanhante (perante a lei) será 

preciso apresentação do original e cópia do CPF do responsável; 

o Laudo médico especificando o código correspondente à Classificação 

Internacional de Doenças (CID). 

             Mais informações: 

            Fundação Catarinense de Educação Especial 

            Telefone: (48) 3381-1607.   E-mail:passelivre@fcee.sc.gov.br 

http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.previdenciasocial.gov.br/


 

➢ Passe Livre Interestadual 

O que é?  

É um programa do Governo Federal que proporciona a pessoas 

carentes com deficiência gratuidade nas passagens para viajar entre os 

estados brasileiros. 

 

Quem tem direito? 

Pessoa com deficiência física, mental, auditiva, visual ou renal crônica 

comprovadamente carente. É considerada carente a pessoa com renda 

familiar mensal per capta (por pessoa) de até um salário mínimo. 

  

Quais os documentos necessários? 

•     Cópia de um documento de identificação, tais como Certidão de 

Nascimento; Certidão de Casamento; Certificado de Reservista; Carteira de 

Identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Título de Eleitor ou 

Carteira Nacional de Habilitação da Declaração da Composição e Renda 

Familiar. 

•     Atestado (laudo) da equipe multiprofissional do Sistema Único de 

Saúde (SUS), comprovando a deficiência ou incapacidade do interessado. 

•     Requerimento, acompanhado 

•     Todos os formulários estão disponíveis no site do Ministério dos 

Transportes. 

 

Como solicitar? 

Preencher os formulários presentes no site do Ministério dos 

Transportes e enviar, junto com uma cópia de um dos documentos de 

identificação, ao Ministério dos Transportes no seguinte endereço: 

 

 

Ministério dos Transportes, Caixa Postal 9600 - CEP 70.040-976 - 

Brasília (DF). 

Escrevendo para o endereço acima citado, informando o seu endereço 

completo para que o Ministério dos Transportes possa lhe remeter o kit do 

Passe Livre. Em ambos os casos, as despesas de correio serão por conta do 

beneficiário. 

 

Mais Informações: 

Posto de atendimento - SAN Quadra 3 Bloco N/O térreo - Brasília/DF 

Telefones: (61) 2029-8035. 

Caixa Postal - 9.600 - CEP 70.040-976 - Brasília/DF 

E-mail: passelivre@transportes.gov.br 

Site: www.transportes.gov.br/direto-ao-cidadao/passe-livre.html 
 

 

 

11. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA 

No município de Florianópolis, dirija-se até os locais abaixo para ter acesso à 

assistência jurídica gratuita: 

➢ DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SC: 

Endereço: Avenida Othon Gama D’Eça, 622 – Ed. Luiz Carlos Brunet. Centro, 

Florianópolis/SC. Telefone: (48) 3665-6370. 

Site: www.defensoria.sc.gov.br 

Documentos necessários: carteira de identidade, CPF, comprovante de renda 

e residência, laudo médico. 

Atendimento de segunda à quinta-feira às 11h50m, com distribuição de 

senhas a partir das 8h.  

  

 

 

 

http://www.fcee.sc.gov.br/index.php/informacoes/beneficios-para-pessoas-com-deficiencia/passe-livre-interestadual
http://www.fcee.sc.gov.br/index.php/informacoes/beneficios-para-pessoas-com-deficiencia/passe-livre-interestadual
http://www.transportes.gov.br/direto-ao-cidadao/passe-livre.html
http://www.transportes.gov.br/direto-ao-cidadao/passe-livre.html
http://www.transportes.gov.br/direto-ao-cidadao/passe-livre.html
http://www.transportes.gov.br/direto-ao-cidadao/passe-livre/2-uncategorised/2761-formularios-para-requisicao-passe-livre.html
http://www.transportes.gov.br/direto-ao-cidadao/passe-livre/2-uncategorised/2761-formularios-para-requisicao-passe-livre.html
http://www.transportes.gov.br/direto-ao-cidadao/passe-livre/2-uncategorised/2761-formularios-para-requisicao-passe-livre.html
http://www.transportes.gov.br/direto-ao-cidadao/passe-livre.html
http://www.transportes.gov.br/direto-ao-cidadao/passe-livre.html
https://maps.google.com/?q=Avenida+Othon+Gama+D%E2%80%99E%C3%A7a,+622&entry=gmail&source=g
http://www.defensoria.sc.gov.br/
http://www.defensoria.sc.gov.br/


 

 

➢ ESCRITÓRIO MODELO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - 

EMAJ/UFSC: 

Endereço: UFSC / CCJ / EMAJ - Campus Universitário – Trindade - Florianópolis 

– SC. Telefone: 3721-9410 / 3721-9816. 

 
➢ ESCRITÓRIO MODELO DE ADVOCACIA DA UNISUL:                           

Endereço: Rua Trajano, 219, sala 501, 5º andar, bloco A. Centro – 

Florianópolis/SC. Telefone: (48) 3279-1920/3279-1921. 

  

➢ ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO JURÍDICO CESUSC (ESAJ): 

 Endereço: Rodovia SC 401, km 10. Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis – 

SC. Telefone: (48) 3239-2600. 

  

➢ DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU)                 

A Constituição Federal assegura a todos os brasileiros a assistência jurídica e 

o livre acesso à Justiça. E para isso foi criada a Defensoria Pública. Em outras 

palavras, o defensor público busca proteger os direitos do cidadão que não 

pode pagar por um advogado. 

A Defensoria Pública da União atuará em todos os casos que envolvam o 

exercício de um direito do indivíduo ou da população carente contra as 

entidades públicas federais. 

QUEM PODE OBTER AJUDA DA DPU? 
Toda pessoa que possua uma renda familiar mensal de até três salários 

mínimos, terá direito à assistência jurídica gratuita. Se a renda familiar 

ultrapassar esse valor, para obter a assistência gratuita, a pessoa deverá 

comprovar gastos extraordinários, como despesas com medicamentos, 

material especial de consumo, alimentação especial etc.  

ONDE FICA? 

Endereço: Rua Frei Evaristo, 142 – Centro – Florianópolis (SC). CEP: 88015-410 

(próximo ao supermercado Hippo e ao shopping Beiramar).  

 

 12. OUVIDORIAS  

 
A Ouvidoria é o setor responsável por receber manifestações como 

reclamações, denúncias, elogios, críticas e sugestões dos cidadãos quanto aos 

serviços e atendimentos prestados por determinado órgão. O atendimento 

pode ser realizado através dos seguintes contatos: 

  

Ouvidoria Geral do SUS: 136 

Ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina: 0800 482 800 

  

13. ACESSO A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 
 

De acordo com os Decretos 6.253 e 7.611, toda pessoa surda tem direito à 

educação especializada, chamada também de AEE (Atendimento Educacional 

Especializado). Neste, o aluno (a) tem direito ao reforço da língua portuguesa, 

aulas de Libras e demais habilidades que o auxiliarão dentro do ambiente 

escolar. Para maiores informações entre em contato com a Secretaria 

Estadual de Educação de Santa Catarina através do telefone 3664-0000 e/ou 

com a Secretaria de Educação de seu município. 

 

14. ANOTAÇÕES 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

https://maps.google.com/?q=Rua+Trajano,+219,+sala+501,+5%C2%BA+andar,+bloco+A&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Frei+Evaristo,+142+%E2%80%93+Centro+%E2%80%93+Florian%C3%B3polis+(SC).+CEP:+88015-410&entry=gmail&source=g

