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Quando Bony era um pequeno macaco, sua mãe e seu 
pai perceberam que ele não escutava tão bem quanto 

seu irmão e seus amigos.
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Sua mãe e seu pai o levaram para uma consulta com Emi, 
uma Audióloga. Emi ajuda as pessoas que têm problemas de 

audição. Emi levou Bony e sua mãe para uma sala especial, 
onde se escutavam sons baixinhos.
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Depois, Emi brincou com Bony para ver se ele podia 
entender algumas palavras.
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Emi deu a Bony dois aparelhos auditivos para ajudá-lo a escutar 
um pouco melhor. Os aparelhos auditivos eram um pouco incômodos 

no começo, mas Bony não se aborreceu com isso.
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Mesmo com os aparelhos auditivos, era muito difícil para Bony
entender o que seu irmão Chico dizia quando brincavam juntos.
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Bony freqüentava uma escola onde haviam mais crianças com problemas de 
audição. Sua professora, Tia Marisa, ajudava Bony a aprender a escutar, 

mas mesmo assim para ele era muito difícil entender o que ela dizia.
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Emi, a Audióloga, pediu que Bony e seus pais fossem novamente ao seu 
consultório para que ela lhes explicasse sobre o ouvido biônico. Emi sabia 
que com o ouvido biônico, Bony ia escutar muito melhor do que com seus 

aparelhos auditivos.

43lgrisoni
Callout
ouvido biônico

43lgrisoni
Line



8

Emi mostrou a Bony a parte do ouvido biônico que fica na região externa da 
sua orelha. Também contou a Bony e a seus pais tudo sobre a cirurgia que 

deve ser realizada para a colocação da parte interna, dentro da orelha.
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Bony e seus pais foram visitar o consultório de Ouvido, Nariz e Garganta 
do Dr. Curatudo, e se informaram sobre o ouvido biônico. Lá, Bony conheceu 

outro menino chamado Ariel, que já tinha um ouvido biônico.
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Depois, o Dr. Curatudo realizou todos os tipos de exames especiais, 
para garantir que o ouvido biônico fosse a solução mais segura para 

ajudar Bony a escutar melhor.
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Algumas semanas depois, Bony estava pronto para ir ao Hospital 
para submeter-se à cirurgia. Fez sua própria mala e levou consigo seu 

bicho de pelúcia favorito, que ele chamou de Bony Biônico.
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Quando Bony chegou ao hospital, a enfermeira Dulce lhe colocou 
uma pulseira com seu nome. Todos os médicos e as enfermeiras 

eram muito amáveis e Bony se sentiu muito feliz.
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A enfermeira Dulce deu a Bony uma roupa especial e disse a ele 
que todos os médicos e enfermeiras usavam roupas muito divertidas 

durante as cirurgias: que era como uma brincadeira de disfarces.
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Então Pedro, outro enfermeiro encarregado do transporte, 
levou Bony por um corredor em uma cama com rodas. Bony pediu 

que ele o levasse rápido, como num carro de corrida.
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Na sala de cirurgia, o Dr. Curatudo deu a Bony um remédio que lhe 
deu muito sono. Enquanto Bony dormia, os médicos colocaram uma parte 
do ouvido biônico dentro de sua orelha. Quando Bony acordou, a cirurgia 

já havia terminado e lhe doía um pouco a cabeça.
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As primeiras pessoas que Bony viu foram seus pais, que estavam junto a ele. 
Sua mãe lhe deu um enorme beijo sobre a faixa que cobria sua cabeça, e isso 
fez com que ele se sentisse muito melhor. Bony e seus pais passaram a noite 

no hospital e voltaram para sua casa na manhã seguinte.
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Na semana seguinte, Bony voltou para a escola. Estava com uma faixa na 
cabeça muito menor do que a do hospital. O ouvido biônico de Bony ainda não 
estava ativado, portanto, ele ainda não podia ouvir com ele. Mas Bony estava 

muito feliz em rever seus amigos.
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Um mês mais tarde, Bony e seus pais voltaram a visitar Emi, a Audióloga. 
Emi estava pronta para ativar o ouvido biônico de Bony para que ele 

pudesse começar a escutar.
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Emi mostrou a Bony como colocar as partes externas do ouvido biônico. Bony 
colocou uma atrás da sua orelha e outra parte sobre a sua cabeça, e essa 

permaneceu em seu lugar como por mágica já que tinha um imã. Agora que as 
partes externas podiam se comunicar com as partes internas, Bony estava 

pronto para começar a escutar.
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Emi e Bony realizaram brincadeiras de ouvir, enquanto Bony se acostumava 
com os sons novos. Ei! O que foi isso? Bony podia escutar Emi, apesar dos 

sons serem muito diferentes dos que ele escutava quando estava com seus 
aparelhos auditivos.
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Bony usava seu ouvido biônico durante o dia todo e se esforçava em 
entender os sons que nunca havia escutado com seus aparelhos auditivos. 

Seu cachorro, Benji, emitia sons diferentes e fortes, mas Bony sabia que Benji 
estava somente falando a língua dos cachorros. E os cachorros gostam de 

falar muito alto. Au! Au! Au!
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Quando Bony voltou à escola, não estava acostumado aos diferentes sons da 
sala da Tia Maria, porque antes nunca os havia escutado com seus aparelhos 

auditivos. Era uma confusão! A Tia Maria ajudou Bony a aprender a escutar. 
Teve que praticar muito e isso lhe tomou bastante tempo.
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Todos os dias, Bony estimula sua audição, com sua família e amigos. 
Também pratica escutando todos os tipos de sons novos. Isto o ajuda a 
compreender tudo melhor. Ele diz que quanto mais pratica, mais fácil fica.
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Bony é o macaco mais feliz do mundo porque seus pais, seu irmão Chico, 
a Tia Maria, Emi a Audióloga, o Dr. Curatudo, a enfermeira Dulce e seu melhor 

amigo Benji, o ajudam a escutar com seu ouvido biônico.
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