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Prezado Editor,

Gostaria de parabenizar a BJORL pelo excelente editorial 
publicado na edição 81, número 2, escrito pelo Prof. Dr. Pe-
dro Mangabeira Albernaz, sobre a História dos implantes co-
cleares no Brasil.1

O Prof. Pedro Mangabeira foi o pioneiro da técnica em 
nosso meio, tendo sido, inclusive, homenageado no último 
Congresso Iberoamericano de Implantes Cocleares.

Ocorre que no Editorial, não sei se por falta de espaço, foi 
omitido fato de extrema importância histórica para o Brasil: 
que foi no ano 1990 que se deu a iniciativa de fabricação, no 
Brasil, do primeiro implante coclear nacional, desenvolvido 
inteiramente na Bioengenharia do Instituto do Coração do 
HCFMUSP, com a colaboração da Disciplina de Otorrinolarin-
gologia da FMUSP. Iniciativa que, ganhou do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento oprêmio de melhor Projeto 
Científico de 1989. O primeiro trabalho sobre o projeto foi 
publicado nesta prestigiosa revista, a então Revista Brasilei-
ra de Otorrinolaringologia.2

Duas patentes foram geradas a partir dele e vários pacien-
tes foram implantados com sucesso. Patente INPI nº 910.5546-
6 data – 16/12/1991.3

Os pesquisadores envolvidos foram: Ricardo Ferreira Ben-
to, Aroldo Miniti, Adolpho Leiner, Carlos Alberto Nunes, Mil-
ton Oshiro e Maria Valéria Goffi Gomes.

Somente cinco países desenvolveram aparelhos de implan-
te coclear, entre eles o Brasil, com esse equipamento. O 
mesmo é citado em mais de 1.000 publicações sobre IC ao 
redor do mundo como pioneiro em seus conceitos.
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CARTO AO EDITOR

Addendum to the history of cochlear implants 
in Brazil☆

Reparo na história dos implantes cocleares no Brasil

Para que fique registrado nos anais de nossa história, solici-
to a publicação dessa carta ao Editor na próxima edição da 
revista.

Com os mais respeitosos votos de estima e consideração, 
deixo aqui minhas cordiais saudações.
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