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• Ajuda Técnica que apesar dos largos avanços 
tecnológicos: 
 
•  A sua aceitação não é universal.  
 
• 30-50% utilizadores insatisfeitos (má qualidade 
sonora, feedback, oclusão, irritação, humidade, 
estigma social, estética. 
 
 



• Desenvolvimento. 

• Avanço Tecnológico. 

• Morfologia. 

• Benefícios. 



• Imperador Romano Adriano (117-135 dc), 

colocava a mão em concha – 1ª PA. 

 

• Séc. XVII – Cornetas Acústicas. 

 

• Graham Bell (1876), a partir da sua invenção 

do telefone, adaptou a tecnologia à 1ª PA 

elétrica.  



• Acústica. 

• Carbono. 

• Válvula. 

• Transístor. 

• Digital. 



 

 

Não Substitui o Próprio Ouvido! 
 



• Tecnologia da Informação. 
• Nanotecnologia. 
• Manipulação Genética  (com os avanços está      
tudo em aberto com grande tendência para a  
transparência). 
• Neurociência. 
• União do Biológico ao Tecnológico. 
• Inteligência Superhumana. 



 

• OI – Suécia (1977) - Um processador de som 
fixo por um pilar, ligado ao implante “ancorado” 
no osso da mastoide por osteointegração. A 
audição processa-se através de condução 
óssea. O som é transmitido diretamente pelo 
osso do crânio, através de um implante de 
titânio. 
• Benefício da Nanotecnologia. 
• AT que deverá ser feita. 



 

INDICAÇÕES:  
• Malformação congénita bilateral do OM e/ou OE. 
• Supuração crónica. 
• Surdez unilateral, com hipoacúsia de transmissão 
contra lateral por doença ossicular. 
• Otosclerose sem indicação ou que não pretendem 
intervenção cirúrgica. 
• Hipoacúsia neurossensorial unilateral. 
•Limiares CO < 65 dB e discriminação vocal igual ou > 
60%. 

  



 

 

Não Substitui o Próprio Ouvido! 

 



• 1ª Investigação, Wilska (1935) – Alternativa 
mecânica à estimulação acústica.  
 
• Experiências com partículas de ferro  na MT 
estimuladas por campo eletromagnético – Tons 
puros percebidos pelo sujeito. 
 
• Só na dec. 70 se chegou ao ponto onde 
estamos na atualidade. 



• Dispositivos eletrónicos implantados total ou 
parcialmente para correção de perda auditiva 
através de estimulação da cadeia ossicular, da 
janela oval ou da janela redonda.    
• Eletromagnéticos; Piezoelétricos; 
Eletromecânicos.  
• Alternativa no caso de surdez neurossensorial 
de grau severo. 
• Surdez mista. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Não Substitui o Próprio Ouvido! 
 



• Bio=vida, ónica=eletrónica – Ramo da ciência 

que trata do estudo de processos biológicos, 

mecânicos e eletrónicos, e cuja finalidade é o 

desenvolvimento de projetos compatíveis com o 

meio biológico e aprendendo com este.  



• IC – Austrália (1974). 

• Recurso mais avançado que restaura a 
função auditiva àqueles que não beneficiam 
de PA convencionais (surdez severa a 
profunda bilateral com níveis de 
discriminação inferiores a 40%). 



INDICAÇÕES DO IC 
 

Perderam a audição: 

• Idade Adulta. 

• Na Infância após os 3 A. 

• Nasceram surdos e foram implantados até 

aos 3 A. 





IMPLANTE DO TRONCO 

CEREBRAL 
INDICAÇÕES: Quando a cóclea está 

desconetada do tronco cerebral (cirurgia 

neurinoma do acustico; Neurofibromatose tipo 

II). 

 



IMPLANTE DO TRONCO 
CEREBRAL 

 

 

 

 

 

Não substituem o próprio ouvido! 

Apesar dos avanços, estamos no 
seguimento dos últimos 20, 30 A. 



• U. Bristol – Resposta dos tímpanos de 

gafanhotos e mosquitos a diferentes ruídos. 

• U. Munique – Nano-ouvido (1 milhão de vezes 

mais sensível do que o ouvido humano). 

• MIT – Super Rádio ou Cóclea Artificial de 

radiofrequência.   



• 2001 - “Converging Technologies for Improving 
Human Performance”. 

 

• 2003 - Comissão Europeia - “Converging 
Technologies: Shaping the Future of European 
Societies”. 



 • Conjunto de áreas do conhecimento que 

operam isoladamente, num esforço comum para 

a solução de questões humanas importantes 

(Improving Human Performance). 

Tecnologias Informação, Nanotecnologia; 

Biotecnologia; Ciência Cognitiva. 



TRANSHUMANISMO (1957) 
 

• Uso da ciência e tecnologia para aumentar a 
inteligência, a longevidade e o bem-estar dos 
seres humanos, bem como para eliminar o 
sofrimento. 
 
• Consideram certos aspetos da condição 
humana (deficiências físicas e mentais, o 
sofrimento, a doença, o envelhecimento e a 
morte involuntária) como desnecessários e 
indesejáveis.  
 



TRANSHUMANISMO 
 

• Voltam-se para a Biotecnologia e Tecnologias 
emergentes para os propósitos. Preocupam-se 
com os perigos e com os benefícios que 
encerram.  
 
• Controvérsia – Pesquisa e Experiências → 
Biomedicina → Próteses e Ortoteses. 



Transhumanidadades e Biónicos – Ajuda na 
saúde e também para amplificação de 
capacidade(s) em indivíduos saudáveis. 

IMPLICAÇÕES: 

• Aspetos Éticos. 

• Aspetos Legais. 

• Impacto sobre a Sociedade.  

IMPORTÂNCIA: 

 AT, para que os pesos não sejam diferentes! 

 



 

 



Paul Schumann (2011) – “Implant chips can 
provide humans great service when they can 
restore or augment a loss of or weakened 
function…” 

“Turning humans into cyborgs is not a future I 
would wish on humanity, especially since there 
are other viable alternatives”. 

 

• Terapia molecular. 

• Nanotecnologia, etc. 





European Cooperation in Science and Technology, 

Portugal é Cost member. Abrange todas as áreas da 

medicina. 

Relatório Workshop (2009) Cost Foresight 2030 – 

Beneffitting from the digital revolution workshop on life 

enhancement.  

http://www.cochlearamericas.com/ 

http://www.cost.esf.org/ 

http://www.cochlearamericas.com/
http://www.cost.esf.org/


GRATA PELA ATENÇÃO! 


