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A defi ciência auditiva afeta cer-
ca de 9,8 milhões de brasileiros, se-
gundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) de 2010. 
Deste total, 2,6 milhões são surdos e 
7,2 milhões apresentam difi culdade 
para ouvir. Apesar do alto número 
de pessoas que sofrem com doenças 
que afetam a audição, ainda há muito 
preconceito e muitas dessas pessoas 
sentem-se incomodadas com o uso 
de próteses auditivas visíveis. Porém, 
a tecnologia já pode colaborar para 
atender o público, que preza pela dis-
crição e elegância na escolha das pró-
teses auditivas.

Através do Microcanal Invisível, 
aparelho auditivo 100% personaliza-
do, invisível, digital e completamente 
programável, é possível tornar a defi -
ciência auditiva um problema oculto. 
O produto fi ca adaptado no canal au-
ditivo do paciente, mais exatamente 
após segunda curva do canal, o que 
proporciona uma adaptação invisível 
ao aparelho. As próteses inseridas 
profundamente são efetivamente in-
visíveis aos olhos de outras pessoas. 
Além da vantagem estética, a profun-
didade de inserção do equipamento 
e a proximidade com a membrana 
timpânica permitem várias vantagens 
técnicas nos sons que chegam para o 
usuário. 

 O Microcanal Invisível pratica-
mente elimina o zumbido e o chiado, 

A poluição sonora, efeito 
provocado por sons que supe-
ram os níveis suportados pelos 
seres humanos, é atualmente 
uma das maiores desvanta-
gens de morar em grandes ci-
dades. O mundo moderno está 
repleto de ruídos e recursos 
que amplifi cam os sons como 
buzinas, motores de carros, 
motos e ônibus, equipamen-
tos de som, fones de ouvido e 
celulares. E até mesmo dentro 
de casa, barulhos como o do li-
quidifi cador, da televisão e da 
batedeira, entre outros,  po-
dem causar danos à saúde. 

De acordo com dados da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) divulgados em novem-
bro de 2012, a poluição sonora 
ocupa o 3º lugar no ranking de 
problemas que mais compro-
metem a saúde da população. 
Segundo a OMS, ruídos acima 
de 85 decibéis são considera-
dos prejudiciais para a audição 
humana.

Mas quais são as conse-
quências para a audição das 
pessoas que vivem expostas 
aos ambientes ruidosos? A 

mantém a 
compreensão 
da fala em am-
bientes ruidosos, reduz o esforço au-
ditivo, melhora e expande a audibili-
dade e replica sons de alta frequência 
que são mais difíceis de ouvir, para fre-
quências mais baixas. O equipamento 
também permite que o paciente ajus-
te os modos de memória ou volume 
por meio de qualquer telefone com 
tom, através do Controle Remoto T².  

O aparelho é in-
dicado para perdas 
auditivas de le-
ves a moderada-
mente severas e 
pode trazer mais 
qualidade de vida 
ao usuário, já que 
este poderá voltar 
ao convívio social, 
atender telefonemas, al-
cançar uma promoção 
no trabalho e fazer 
inúmeras outras 
tarefas bási-
cas do dia 
a dia.

poluição sonora pode desen-
cadear graves problemas no 
sistema auditivo, além de ou-
tras doenças. De problemas 
simples como dores de ouvi-
dos ou zumbidos, a exposição 
a sons intensos, que tem efei-
to acumulativo, a longo prazo 
pode causar até mesmo Perda 
Auditiva Induzida pelo Ruído, 
a chamada PAIR. Dois fatores 
contribuem para o agrava-
mento do problema: o tempo 
de exposição àquele som e o 
nível do barulho a qual a pes-
soa fi ca exposta.

Além das perdas auditi-
vas, a poluição sonora pode 
acarretar também problemas 
como estresse, insônia, cansa-
ço, tensão, infecções, gastrite, 
pressão alta e infarto.  A prin-
cipal medida para prevenir os 
efeitos da poluição sonora é 
reduzir o volume e o tempo de 
exposição aos ruídos. Aconse-
lha-se também a neutralização 
do som por meio do uso de 
protetores auriculares. Quan-
to mais cedo o problema for 
tratado, mais chances a pes-
soa terá de conseguir bons re-
sultados.

Solução invisível

Fim do silêncio?
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EDITORIAL

Com a fi nalidade de levar cada 
vez mais qualidade de vida e estar 
sempre perto de seus pacientes, a 
Starkey está ampliando sua rede de 
Centros Especializados por todo o 
Brasil. O projeto de ampliação con-
templa a abertura de dois novos 
centros especializados, no estado de 
São Paulo. 

Os centros especializados esta-
rão localizadas em pontos estratégi-
cos, com facilidade de acesso e esta-
cionamento no local. A proximidade 
permitirá atender mais rapidamente 
às necessidades dos nossos clientes, 
como fazemos ao longo destes 10 
anos de presença no país. 

O grande objetivo da Starkey é 
levar aos seus clientes os sons do dia 
a dia, seja por uma conversa no tele-
fone, uma música que relembre algo 
especial, a voz de um ente querido e 
assim melhorar as relações sociais e 
profi ssionais. Para isso, estar próxi-
mo ao paciente a cada dúvida, con-
sulta ou manutenção do aparelho 
auditivo é uma maneira de retribuir-
mos toda a confi ança depositada em 
nosso trabalho. Queremos garantir 
a nossos clientes, além da qualidade 
da audição promovida pela tecnolo-
gia Starkey, mais conforto e pratici-
dade. 

Aproveite e faça-nos uma visita 
no Centro Especializado mais próxi-
mo de você. 

Um grande abraço, 

Marco Ferreira, 
Diretor da Starkey do Brasil

Mais centros 
especializados 
em todo o país
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Perdas auditivas em crianças 
podem ocorrer em diversas faixas 
etárias em decorrência de inúmeras 
doenças ou fatores genéticos. De-
pendendo do caso, a perda pode ser 
reversível, progressiva ou permanen-

te. Segundo Camila Quintino, fono-
audióloga e gerente de produtos da 
Starkey, as principais consequências 
da perda auditiva em bebês e crian-
ças são “distúrbios no aprendizado da 
fala, atenção e compreensão, demora 
do desenvolvimento infantil e altera-
ções no comportamento social”. 

 Entre as causas da defi ciên-
cia auditiva congênita, desenvolvida 
durante a gestação, “pode-se listar 
desordens genéticas ou hereditárias, 
viroses maternais como rubéola e sa-
rampo, doenças tóxicas das gestantes 
(sífi lis, citomegalovírus, toxoplasmo-
se, herpes) e casos de pressão alta ou 
diabetes da mãe”, exemplifi ca Camila.

 Já em casos pós-natais, quan-
do a criança perde a audição em de-
corrência de problemas após o seu 
nascimento, “a defi ciência pode ser 
adquirida quando existe predisposi-

ção genética, quando ocorrem doen-
ças como meningite, sífi lis, sarampo, 
caxumba ou mesmo em caso de exces-
so de remédios ototóxicos sem orien-
tação médica, exposição a sons impac-
tantes ou traumatismos cranianos”, 
comenta a fonoaudióloga da Starkey.

 Conforme salienta Camila, 
“o tratamento da criança com uma 
perda de audição pode demandar a 
utilização de próteses auditivas além 
de acompanhamento médico e tra-
tamento fonoaudiológico”.  Segundo 
ela, em razão das diversas causas da 
perda auditiva na infância, “é essencial 
que as mães façam um acompanha-
mento da criança ainda durante a ges-
tação através do pré-natal, além de 
tomar as vacinas necessárias para evi-
tar doenças que podem ter como con-
sequência a perda auditiva. Logo após 
o parto, é muito importante realizar o 
teste da orelhinha para investigação e 
detecção precoce da perda auditiva”.

Causas de perda auditiva na infância

SAÚDE AUDITIVA

Sua audição é a nossa preocupação.
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Teste da orelhinha é lei
A Lei Federal 12.303/10, em seu 

parágrafo primeiro, diz: “É obrigatória 

a realização gratuita do exame denomi-

nado Emissões Otoacústicas Evocadas, 

em todos os hospitais e maternidades, 

nas crianças nascidas em suas depen-

dências.”

Conhecido como ‘teste da orelhi-

nha’, o exame é rápido e indolor, e con-

tribui para a saúde auditiva das crian-

ças. Por isso, papais e mamães, caso o 

exame não seja feito espontaneamente, 

peça ao profi ssional no hospital onde 

seu fi lho nasceu.

por meio de qualquer telefone com 
tom, através do Controle Remoto T².  

O aparelho é in-
dicado para perdas 
auditivas de le-
ves a moderada-
mente severas e 
pode trazer mais 
qualidade de vida 
ao usuário, já que 
este poderá voltar 
ao convívio social, 
atender telefonemas, al-
cançar uma promoção 
no trabalho e fazer 
inúmeras outras 
tarefas bási-
cas do dia 
a dia.
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A orientação do profi ssio-
nal de fonoaudiologia para os 
novos usuários de aparelhos au-
ditivos é tão importante quanto 
os processos de manutenção e 
adaptação. Se o paciente sair do 
consultório com dúvidas sobre 
como manusear, limpar ou ou-
tras questões relacionadas ao 
equipamento pode ocorrer de o 
aparelho auditivo não colaborar 
para uma melhor comunicação 
de maneira efetiva. Para saber 
um pouco mais sobre a impor-
tância da orientação profi ssional 
para os novos usuários, confi ra a 
entrevista com a fonoaudióloga 
e coordenadora do curso de Fo-
noaudiologia da PUC-Campinas, 
Mariene Terume Umeoka Hidaka. 

Qual é o papel do (a) fo-
noaudiólogo (a) na orientação 
aos novos usuários de apare-
lhos auditivos?

O fonoaudiólogo tem um 
papel fundamental tanto na se-
leção do aparelho auditivo como 
na orientação aos novos usuários, 
pois a adaptação ao dispositivo 
eletrônico de amplifi cação sono-
ra requer a intervenção especia-
lizada para a melhor reabilitação 
e desenvolvimento das funções e 
habilidades auditivas.

Qual a importância de 
uma orientação correta do pro-
fi ssional para os novos pacien-
tes?

A orientação correta per-
mitirá ao usuário um maior apro-
veitamento do aparelho auditivo, 
além de favorecer uma melhor 
adaptação. Lembrando que o 
ideal seria ter um acompanha-
mento fonoaudiológico ao longo 
do tempo.

O tubo de molde da maio-
ria dos modelos de aparelhos 
auditivos precisa de limpeza 
constante, pois do contrário, a 
cera do conduto que protege o 
ouvido pode acabar acumulando 
no tubo. 

O molde precisa ser lavado 
e secado diariamente para evitar 

A Fundação Starkey com-
pletou mais uma missão: levou a 
possibilidade de voltar a ouvir a 
crianças e adultos necessitados na 
Índia. Foi a segunda vez que a equi-
pe visitou o país asiático em 2012 
e somente dessa vez foram entre-
gues 14 mil próteses auditivas para 
pacientes em seis cidades - Hubli, 
Deli , Lucknow, Jaipur, Bangalore e 
Mundgod. 

Na cidade de Lucknow, fo-
noaudiólogos e voluntários que-
braram um recorde ao adaptar, em 
um dia, o total de 1.337 aparelhos 
auditivos para os necessitados, 
muitos dos quais ouviam pela pri-
meira vez.

Os centros especializados Starkey 
tem o prazer de convidá-lo a nos visitar, 
nas datas ao lado, como nosso convida-
do(a) especial. Ligue, agende um horá-
rio, convide um amigo ou familiar e ve-
nha saber como melhorar sua qualidade 
de vida. 

Mas, atenção, as consultas são li-
mitadas!

Presença

Jaime Ramalho
Especialista da Starkey Hearing
Technologies dos Estados Unidos

O Centro Especializado Starkey de Belo Ho-
rizonte-MG tem como principal objetivo oferecer 
soluções auditivas e atendimento personalizado 
aos clientes, além da vantagem de estar em um  
local de fácil  acesso e próximo a pontos de refe-
rência, como a Praça ABC e o Batalhão do Corpo 
de Bombeiros da Polícia Militar.

Os profi ssionais do Centro Especializado de 
BH são altamente capacitados e garantem exce-
lência no atendimento. No local, o usuário poderá 
encontrar produtos e serviços como compra, assis-
tência técnica de aparelhos auditivos para todas 
as marcas, acessórios para soluções auditivas e até 
um exclusivo programa de acompanhamento e fi -
delidade.

Todos os dias, antes de se 
deitar, o usuário de aparelhos 
auditivos precisa criar um hábito 
indispensável: secar o aparelho 
auditivo. A secagem é essencial 
para evitar que a umidade dani-
fi que o circuito do equipamento. 
Conforme explica Camila Quinti-
no, fonoaudióloga e gerente de 
produtos da Starkey, “é necessá-
rio secar o tubo do molde sem-
pre que for lavado ou quando o 
usuário notar que há gotículas 
de água que podem se formar 
por conta do suor ou da alta tem-
peratura do ambiente”. 

O suor é outro fator que 
pode danifi car o aparelho auditi-
vo. “O suor contém basicamente 
água e sal e em contato com o 
aparelho auditivo, pode causar 
muitos danos não só por conta 
da ação da umidade, mas tam-
bém por conta do sal”, garante 
Camila. Além disso, o suor e a 

Quais são as principais 
dúvidas dos novos usuários?

As principais dúvidas do 
usuário estão relacionadas aos 
benefícios do aparelho auditi-
vo, manuseio e manutenção dos 
mesmos, além de questionamen-
to sobre tempo de duração da 
bateria, entre outros.

Quais perguntas o novo 
paciente não pode deixar de 
fazer ao fonoaudiólogo?

Quais são os benefícios 
que o aparelho auditivo pode 
oferecer para sua perda auditiva, 
quais os recursos tecnológicos 
disponíveis no aparelho auditivo, 
tirar todas as dúvidas sobre ma-
nuseio do aparelho, ou seja, nun-
ca deixar de tirar suas dúvidas em 
relação ao aparelho auditivo.

Como o usuário deve se 
sentir quando estiver come-
çando a usar o aparelho?

acúmulo de cera ou umidade e, 
assim, permitir a passagem nor-
mal do som entre o aparelho 
auditivo e a orelha do usuário. 
A lavagem diária evita o entupi-
mento, porém, se entupir ou se 
o tubo enrijecer com o tempo, 
o paciente deverá procurar um 
profi ssional da audição para tro-
ca e manutenção. 

A limpeza é importante 
para garantir uma maior durabi-
lidade do produto, além de um 
aproveitamento melhor do apa-
relho auditivo.

Acompanhe um passo a 
passo de como fazer a limpeza 
do tubo de molde:

- Desconecte o molde do 

Durante a primeira visita 
da equipe em maio, a Fundação 
Starkey forneceu aparelhos audi-
tivos para os refugiados do Tibete, 
país vizinho da Índia, nas cidades in-
dianas de Hubli, Dharamsala e Mun-
dgod. O trabalho com os tibetanos 
e as missões globais da 
Fundação Starkey cha-
maram a atenção do lí-
der espiritual do Tibete, 
Dalai Lama, que conce-
deu uma benção espe-
cial aos fundadores da 
Fundação Starkey, Bill e 
Tani Austin.

Segundo Bill, du-
rante o encontro Dalai 
Lama disse frases ins-

 O Centro Especializado Starkey de Belo Horizonte 
está localizado na:
Av. Afonso Pena, 2.764 – Funcionários. 
Tel: (31) 3226-3508  
(Ligue e agende uma consulta totalmente grátis!)

oleosidade produzida pela pele 
podem danifi car o aparelho au-
ditivo e o molde. 

“Os aparelhos auditivos 
tem proteção contra umidade e 
oleosidade e possuem uma gran-
de vantagem na sua durabilida-
de, mas é importante lembrar 
que essa “blindagem” é aplica-
da à caixa do aparelho auditivo 
retroauricular e não ao gancho, 
molde e tubo do molde”, relem-
bra a gerente de produtos. 

 A melhor forma de remo-
ver a umidade é através do uso 
do desumidifi cador. “O desumi-
difi cador vai reter a umidade do 
aparelho auditivo e vai garantir 
uma maior durabilidade do pro-
duto”, confi rma Camila. Entre as 
opções para manter o aparelho 
auditivo livre da umidade está o 
desumidifi cador de sílica gel. 

O usuário deverá se sentir 
confortável com o aparelho e ob-
servar se o mesmo traz os bene-
fícios disponibilizados e se está 
propiciando uma melhor comu-
nicação. 

Se tiver alguma dúvida 
durante o período de adapta-
ção, o que o paciente deve fa-
zer?

Procurar imediatamente o 
fonoaudiólogo que fez a seleção 
e adaptação do aparelho auditi-
vo.

Quais aspectos devem 
ser observados no período de 
adaptação pelo paciente?

Qualidade sonora do apa-
relho auditivo, intolerância fren-
te a alguns estímulos sonoros, 
difi culdades na manipulação, no 
caso dos moldes se os mesmos 
encontram-se confortáveis e os 
benefícios esperados.

aparelho auditivo puxando cui-
dadosamente o tubo para fora 
do gancho;

- Lave o molde auricu-
lar com água corrente e sabão 
neutro e só conecte novamen-
te o molde ao aparelho quando 
estiver completamente seco. 
Se necessário, utilize o asso-
prador para retirar a umidade 
de dentro do tubo do molde;

- Utilize uma escova de 
limpeza ou um pano macio para 
retirar a sujeira ao redor dos 
controles, microfone e compar-
timento de bateria;

- Nunca utilize solventes, 
produtos de limpeza ou óleos 
para limpar o tubo de molde.

piradoras e explicou que “somos 

sete bilhões de irmãos e irmãs e 

nenhuma bondade é muito peque-

na, porque se todos nós fi zermos o 

que pudermos, coletivamente ire-

mos fazer a diferença”.

A sílica gel é produzida 
pela reação de silicato de sódio 
e ácido sulfúrico e suas granu-
lações tem a função de reter a 
umidade. Para utiliza-la é neces-
sário colocar a sílica gel em um 
recipiente e sobre ela o aparelho 
auditivo, sem a bateria, para que 
a umidade seja removida. Outras 
medidas preventivas podem ser 
tomadas como nunca armazenar 
o aparelho auditivo em ambien-
tes úmidos.

Importância da orientação do fonoaudiólogo O tubo de molde entupiu.  O que faço agora?

Secar é preciso

Missão na Índia e Tibete

    CONVITE Open House

Starkey BH: Acesso fácil e rápido
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AMPLUS DO BRASIL
Americana/SP • Fone: (19) 3461.0053 
Sumaré/SP • Fone: (19) 3324.0053 
AUDICENTRO
Salvador/BA • Fone: (71) 3336.2299 
AUDILEX
Anápolis/GO 
Fone: (62) 3324.8262/3324.6014
Goiânia/GO • Fone: (62) 3224.0439   
AUDIMAIS AP. AUDITIVOS 
Recife/PE 
Fone: (81) 3066.0310/3074.8971       
AUDIMAX 
Presidente Prudente/SP 
Fone: (18) 3903.6925/3222.8325
AUDIONLIFE
Manaus/AM
Fone: (92) 3231.1083/3633.4514
AUDIO QUALI 
Pouso Alegre/MG 
Fone: (35) 3422.7559
AUDIO.COM
São Paulo /SP • Fone: (11) 3284.1491
AUDIOCENTER
Riberão Preto/SP 
Fone: (16) 3636.7838
AUDIOLINE APARELHOS AUDITIVOS
Fortaleza/CE 
Fone: (85) 3032.1020/3082.1069
AUDIRE - FONOAUDIOLOGIA
Araraquara/SP • Fone: (16) 3339.1390
AUDITIVA - CENTRAL DE SAÚDE AUDITIVA
Curitiba/PR 
Fone: (41) 3023.2726/9951.0992
AURIX
Joinville/SC • Fone: (47) 3422.3161
AUDIOSTAR AP. AUDITIVOS 
Vitória/ES • Fone: (27) 3225.4991  
Serra/ES • Fone: (27) 3328.6745
CENTRO AUDITIVO AUDISTAR
Sorocaba/SP • Fone: (15) 3202.6455
CENTRO AUDITIVO CHANCELA
Florianópolis/SC • Fone: (48) 3024.6010
CENTRO AUDITIVO CIOLA
Santos/SP • Fone: (13) 3345.1858 
São Vicente/SP 
Fone: (13) 3304.7022/3017.5571
CENTRO AUDITIVO CUIABÁ 
Cuiabá/MT • Fone: (65) 3624.8823   
CENTRO AUDITIVO
Praia Grande/SP • Fone: (13) 3329.5090
CLÍNICA AUDIOLÓGICA
Uberaba/MG • Fone: (34) 3332.3033
CLIOF - CLÍNICA DO OUVIDO E DA FALA
Pato Branco/PR • Fone: (46) 3225.4928
COMAUDI 
Marília/SP • Fone: (14) 3413.4714 
EAR CLIN - CENTRO AUDITIVO 
São Lourenço/MG • Fone: (35) 3332.3175
EQUOSOM - CLÍN. DA AUDIÇÃO 
Caxias do Sul/RS 
Fone: (54) 3217.9257
Farroupilha/RS • Fone: (54) 3268.2217
FMG  - DISTR. STARKEY 
Curitiba/PR • Fone: (41) 3018.0646
FOCO
São Carlos/SP • Fone: (16) 3376.3557
L.H. TOME - ME
Araguaia/TO 
Fone: (63) 3421.1864/3214.6557
Palmas/TO • Fone: (63) 3216.3214
MEDICAL CARE 
Natal/RN • Fone: (84) 3221.5419
NILCIMAR ROCHA POSENATO ASS. E 
FONOAUDIOLOGIA CLÍNICA
Juiz de Fo/SP • Fone: (11) 3477.4999
OUVE BEM
Santa Maria/RS • Fone: (55) 3028.5454 
/ 3221.8490ora/MG 
Fone: (32) 3211.7989
OUVIR BEM
Maceió/AL • Fone: (82) 3241.4292
OUVESOM
Arroio do Tigre/RS 
Fone: (51) 3747.1707/9763.2188
Canoas/RS
Fone: (51) 3032.0380/9115.0057
Cruz Alta/RS 
Fone: (55) 3322.7077/9979.8100
Gramado/RS 
Fone: (54) 3286.9699/9971.9600
Íjui/RS • Fone: (55) 3333.8289
Jaguari/RS 
Fone: (55) 3255.2838/9948.4963
Passo Fundo/RS • Fone: (54) 3315.6226
Porto Alegre/RS 
Fone: (51) 3029.7017/9366.9095
São Gabriel/RS • Fone: (55) 3232.9640
Santa Cruz do Sul/RS 
Fone: (51) 3717.3623
Santa Maria/RS • Fone: (55) 3223.1375 
Santiago/RS • Fone: (55) 3251.4352
QUERO OUVIR - APARELHOS AUDITIVOS
Recife/PE • Fone: (81) 3074.6115
SOMA APARELHOS AUDITIVOS
Cruz Alta/RS • Fone: (55) 3322.3244

Dias 04, 05 e 06/04/2013 
Campinas-SP | (19) 3234-2844 

Dias 09 e 10/04/2013  
Belo Horizonte-MG | (31) 3226-3508 

Dias 12 e 13/04/2013  
Copacabana-RJ | (21) 2135-8777

Dia 16/04/2013   
Bauru-SP | (14) 3243-5900

Presença

Jaime Ramalho

Dias 04, 05 e 06/04/2013 

Brinde: Pilhas Grátis
para os usuários de aparelhos de 
todas as marcas durante o Open House

 ERRATA Na última edição do Starkey News, foi publicada na matéria Xino, discreto e efi ciente, uma informação incorreta. Em 
vez de “Disponível nas potências 70, 90 e 110”, como informava o texto, o equipamento está disponível nos diferentes 
níveis de tecnologia: 70, 90 e 110. Pedimos desculpas aos leitores por qualquer transtorno causado. 
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O fonoaudiólogo tem papel fundamental na 
reabilitação da saúde auditiva

Criança atendida em missão e a felicidade de ouvir pela primeira vez

Desumidfi cador para aparelhos auditivos.
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