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OLHAR HOLÍSTICO

PROGRAMA INFANTIL: 
mais que um simples aparelho
A deficiência auditiva em crianças e adolescentes exige 
da família um cuidado especial para seu 
desenvolvimento e boa interação social. E a Starkey, 
dedicada ao incremento da qualidade de vida de seus 
usuários, desenvolveu um Programa Infantil com o 
objetivo de atender às necessidades da criança em sua 
totalidade, que, diferente do adulto, nem sempre 
consegue expressar sua satisfação ou desconforto. 
Dividido em três grupos: de 0 a 4 anos, de 5 a 12 anos e 
de 13 a 17 anos; o programa contempla não apenas os 
aparelhos auditivos específicos, mas também o 
acompanhamento e reabilitação do paciente, 
observando suas necessidades durante a fase de 
crescimento, fornecendo os devidos ajustes ao aparelho. 

Um software exclusivo da Starkey permite realizar a 
Medida Orelha Real In Vivo, que identifica como o som 
chega até a orelha e como a anatomia modifica o som, 
a fim de obter detalhes importantes para uma 
programação eficiente do aparelho auditivo a cada 
paciente em questão, acompanhando as constantes 
mudanças. Os aparelhos indicados nesta faixa etária 
são os modelos retroauriculares, já que ocorre a troca de 
molde constantemente, devido às mudanças 
anatômicas da orelha. Pensando nisso, a Starkey 
concede troca de molde grátis por um período de dois 
anos, oferecidos em diferentes  cores. 

A linha de aparelhos infantis apresenta características 
especiais a fim de garantir a segurança e o conforto do 
usuário: são confeccionados em peça única, para que 

nenhuma parte se desprenda; possuem trava de 
compartimento de bateria e o Sistema 

Hydrashield, um revestimento que protege 
o aparelho da penetração de água, 

importante em casos de chuvas, banho 
acidental e/ou prática de esportes 
(suor). Outro diferencial é a 
tecnologia deslizável (touch) que 
permite mudar programas e 
regular volume apenas com o 
toque dos dedos. 

Os  apa re l hos  e  s eus  
respectivos componentes estão 

disponíveis em cores neutras  
champanhe, bronze, ônix, chumbo, 

prata e pérola  e brilhantes  azul 
gelo, azul mar, roxo pop, fúcsia 

fabulosa, vermelho fogo e rosa fada. 

STARKEY DO BRASIL - MATRIZ
Rua Fernão Pompeu de Camargo, 832 • Jd. Leonor Campinas/SP
CEP 13041-025 • Fone: (19) 3273-0023 • Fax: (19) 3273.0043
SAC: 0800 772 0654  • E-mail: starkey@starkey.com.br
www.starkey.com.br 

FILIAIS:
BELO HORIZONTE/MG:
Unidade I:  Av. Afonso Pena, 2764 • Savassi • CEP 30130-007
Fone: (31) 3226.3508
Unidade II:  Rua Rio Grande do Norte, 57 • Sala 406 • 4º andar
Santa Efigênia • CEP 30130-130 • Fone: (31) 3267-3509
BAURU/SP: Rua Antonia Alves, 18/35 • Centro • CEP 17015-331 • Fone: 
0800 7720654
BRASÍLIA/DF:  SEPS 710/910 Bloco C/D • Loja 24 • Centro Médico Via 
Brasil • CEP 70390-108 • Fone: (61) 3242-6026
CAMPINAS/SP:  Av. Barão de Itapura, 1236 • Botafogo • CEP 13020-432
Fone: (19) 3234-2844 • Fax: (19) 3234-2840
RIO DE JANEIRO/RJ:  Rua Siqueira Campos, 93 • Sala 206 (2º andar)
Copacabana Medical Center • CEP 22031-070 • Fone: (21) 2135-8777

LANÇAMENTO

NEWS

Equipamentos 
Auxiliares da Audição 

potencializam entendimento da fala
Propostas diferenciadas e inovadoras no que se refere 
às tecnologias em benefício da audição estão entre os 
principais objetivos do Grupo Starkey. Líder mundial no 
segmento de aparelhos auditivos, recentemente 
firmou parceria no Brasil com a empresa sueca 
Comfort Audio e passa a oferecer um equipamento 
auxiliar da audição similar ao convencional sistema 
FM, porém, diferente, já que utiliza uma tecnologia 
totalmente digital e sem fio. Responsável pela 
transmissão do som de forma clara, esse equipamento 
prioriza o sinal de interesse (a fala), reduzindo os 
ruídos do local em que o usuário se encontra. O mais 
recente equipamento lançado pela Comfort Audio a 
ser comercializado em nosso país foi nomeado como 
Comfort Digisystem. Esse sistema é dotado da 

tecnologia Perceptual 
Speech Enhancement, 

que é responsável 
por maximizar a 

relação sinal/ruído em até 20 dB – isto significa que o 
ruído é filtrado em até 20 dB em relação à fala de 
interesse. Essa relação é considerada a melhor para os 
sistemas FM existentes no mercado. Além disso, o 
sistema possui a tecnologia Secure Stream, que faz 
com que a transmissão da fala ocorra em tempo real, 
sem atrasos, intermitência e interferências, facilitando 
a recepção da informação. 
Com tecnologia digital sem fio, o sistema Comfort 
Digisystem possui design inovador e discrição em 
re lação  ao  tamanho dos  componentes, 
proporcionando grande aceitação pelos usuários de 
aparelhos auditivos e facilidade de manuseio. 
Composto por 38 canais de transmissão dentro da 
faixa de frequência permitida no país, esse sistema é 
capaz de transmitir um sinal de fala dentro de uma 
distância de até 30 metros, o que o torna muito útil 
nos mais variados ambientes, como escola, trabalho e 
até mesmo em casa.
Todas essas características fazem com que o Comfort 
Digisystem seja o melhor equipamento auxiliar da 
audição do mercado, proporcionando maior facilidade 
na comunicação do usuário de aparelho auditivo em 

situações desafiadoras: as 
que apresentam 

ruído competitivo 
com a fala.
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S SERIES 11: 
funções completas e personalizáveis

Parcerias para 
uma melhor 
audição

A tecnologia do S 
Series 11 pode ser 
aplicada aos vários 
modelos de 
aparelhos existentes 
na Linha S Series

Marco Ferreira
Diretor da Starkey do Brasil

O mais sofisticado aparelho da Linha S Series 
da Starkey, o S Series 11 possui vários 
algoritmos (funções) que permitem ajustes dos 
parâmetros da programação de forma precisa. 
Além de dispor de mais canais, o aparelho 
intensifica a qualidade do “nível” de saída 
máxima e de ganho de sons (potência). 
Conheça um pouco mais sobre os diversos 
recursos que o fazem tão completo:

•Direcionalidade InVision: um algoritmo 
que preserva a fala sobretudo. Possui dois 
tipos de microfone num só aparelho: 
omnidirecional, que permite a captação de 
sons de qualquer ângulo; e direcional, que 
preserva  sons  v indos  da  f rente, 
identificando-os como sinal de interesse. 
Permite três tipos de programação: omni ou 
direcional e dinâmica;

•AudioScape: detecta automaticamente o 
ambiente (silêncio, mecânico e vento) e realiza 
ajustes imediatos para reduzir o ruído, 
evitando desconforto para o usuário; 

•Voice IQ: principal algoritmo presente nos 
aparelhos S Series 7, 9 e 11, tem por objetivo 
melhorar o conforto, preservando a fala . 
Reduz o ruído nos intervalos de fala entre as 
palavras, frases e até mesmo entre as sílabas. 
Possui cinco níveis de adaptação para 
atenuação do ruído; 

•Eliminador de Feedback PureWave: 
algoritmo ativo em tempo integral para 
eliminar a microfonia, conhecido com apito.

•Medida Orelha Real InVivo: permite 
medir, com precisão, o nível de pressão 
sonora do conduto. Usada no momento da 
programação do aparelho auditivo, possui 
calibração personalizada;

•Quatro Memórias:  possibilita a 
programação independente de até quatro 
memórias no aparelho, sendo algumas 
opções: modo de telefone automático, 
restaurante/festa, reunião, trânsito, televisão e 
música  neste último caso, o aparelho S Series 
11 possui uma exclusividade: uma biblioteca 
que engloba todos os gêneros musicais; 

•Mapa de Fala InVivo em 3D: reproduz 
em tempo real a fala no aparelho 
(entrada/ganho) e permite realizar 
simulações de sons, por meio da biblioteca 
de áudio disponível no software. O aparelho 
S Series 11 é o único da série que permite 
visualização em 3D; 

•Funções Intuitivas: por meio de 
indicadores de tons e fala adaptativos, 

emitem avisos relacionados à bateria, 
troca de memória, controle de 

volume e modo de telefone 
automático. Permitem ainda 
a o  f o n o a u d i ó l o g o  

programar o aparelho para 
lembrar, na data específica 

desejada, que o paciente precisa 
agendar retorno. 

EXPEDIENTE 
Starkey News é uma publicação da Starkey do 
Brasil Ltda. destinada à classe médica, 
fonoaudiólogos, clientes e funcionários. 
Reprodução autorizada citando-se a fonte.

Coordenação Editorial: Maria Janaina 
S. de Oliveira
Gerenciamento de Conteúdo Técnico: 
Fga. Ms. Camila Quintino
Produção editorial: ArtCom Assessoria de 
Comunicação]  Telefone: (19) 3237-2099
artcom@artcomassessoria.com.br  
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Textos: Isabella Monteiro
Jornalista responsável: Marlene Simarelli • 
MTB 13.593
Diagramação: be.érre design
www.be-erredesign.com.br
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A excelência e liderança no mercado mundial 
de aparelhos auditivos da Starkey são 
resultados de uma atuação comprometida, 
sobretudo, com o objetivo de oferecer aos 
deficientes auditivos soluções cada vez mais 
modernas e eficientes. 
Por isso, recentemente estabeleceu 
parceria com a empresa sueca Comfort 
Audio para comercialização no Brasil de 
um equipamento auxiliar da audição, 
Comfort Digisystem, que proporciona aos 
usuários com diversos níveis de perda 
auditiva, significativos ganhos sonoros. 
Esse equipamento garante a melhor 
relação sinal/ruído existente no mercado, 
devido à extraordinária tecnologia Secure 
Stream, que permite maior interatividade 
em diversas situações sociais, ampliando a 
qualidade de vida do deficiente auditivo. 
Outra grande solução que apresentamos 
são os aplicativos disponíveis em rede 
desenvolvidos pela Apple, especialmente 
para a Starkey. Tais aplicativos auxiliam no 
processo de adaptação do paciente, 
permitem assistência à distância, bem 
como outras inúmeras facilidades e 
modernos recursos acessíveis em tempo 
integral ao usuário. 
Além da tecnologia, outros importantes 
pilares que sustentam o trabalho da 
Starkey são o conforto e a segurança. 
Pensando nisso, desenvolvemos um 
p r o g r a m a  e s p e c i a l  v o l t a d o  
especificamente para os deficientes 
auditivos infanto-juvenis, já que esta fase 
de descobertas e muitas mudanças requer 
atendimento especial aos usuários do 
aparelho e aos seus pais, que solicitam 
informação e apoio no acompanhamento 
do processo de adaptação de seus filhos.  
Desejo a todos uma ótima leitura!
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“Sou fonoaudióloga há 15 anos. Há 12 anos trabalho com aparelhos auditivos e há três anos venho percebendo uma 
diminuição da minha audição na orelha direita. Quando recebi o diagnóstico de otosclerose, optei por não operar. 
Comecei a ter muita dificuldade nas aulas, em reuniões, ao atender ao telefone, etc. Mas desde 2010 estou usando o 
aparelho auditivo S Series 11 e posso dizer que a adaptação foi bem tranquila. Hoje entendo os dois lados:  do paciente e 
do profissional. E os pacientes também acabam se identificando comigo e até trocamos figurinhas sobre o assunto”.

Carla Orfao, fonoaudióloga e empresária
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VEM AI O II SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL DA STARKEY DO 

BRASIL EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS 
DE ATUAÇÃO DA EMPRESA NO PAÍS. 

RESERVE ESTA DATA: 13 E 14 DE JULHO DE 2012.

CONVIDADO CONFIRMADO: PROF. 
DR. MICHAEL PAPARELLA / 

EUA

Inovadora, a Starkey novamente traz ao mercado mais uma solução tecnológica que busca agregar maior conforto e comodidade aos usuários de seus 
aparelhos auditivos. São aplicativos desenvolvidos pela Apple, especialmente sob demanda da Starkey, que estão disponíveis na internet e podem ser 
baixados para uso no Ipod, Ipad e Iphone. Confira quais são eles e suas principais características.

APLICATIVOS DESTINADOS À DEMONSTRAÇÃO E EXPLICAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO E FUNÇÃO DO RECURSO.

Voice iQ: simulador 
didático para explicar 
o funcionamento do 
Voice iQ em diferentes 
ambiente ruidosos;

APLICATIVOS PARA MELHORAR A PROGRAMAÇÃO DO APARELHO 
AUDITIVO E AJUDAR O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DO PACIENTE. 

Pontos Sonoros: 
ferramenta para ajudar 
os pacientes a 
programar o aparelho;

AMP: utilizado 
para programar os 
aparelhos AMP 
(que estará em 
breve no Brasil);

T2 à Distância: 
profissional programa 
o aparelho do 
paciente à distância.

Importante observar que esses três aplicativos precisam do 
acompanhamento de um  Fonoaudiólogo.

APLICATIVO DESTINADO A AJUDAR OS PACIENTES NO AJUSTE DE SEUS 
PRÓPRIOS APARELHOS AUDITIVOS. 

T2 Remoto: funciona como um controle 
remoto para o paciente realizar alterações 
temporárias em seu aparelho.

APLICATIVOS PARA REFORÇAR O IMPACTO DA PERDA AUDITIVA E AS 
POSSÍVEIS SOLUÇÕES.

Sound Check: realiza 
uma triagem auditiva, 
que permite verificar o 
som e o indicativo de 
perda auditiva;

Simulador de 
Perda Auditiva: 
é um simulador 
de perda da 
audição;

Questionário de 
Estilo de Vida: 
busca identificar as 
dificuldades e 
necessidades do 
paciente para propor 
soluções adequadas 
a cada caso, 
sugerindo o melhor 
tipo de aparelho de 
acordo com o estilo 
de vida do paciente. 

CANAL DO CLIENTE

DICAS E SOLUÇÕES FUNDAÇÃO STARKEY

Experiência própria

Kit Infantil proporciona conforto e segurança às crianças
Para auxiliar os pais nos cuidados com a limpeza, a manutenção e o funcionamento adequado dos aparelhos 
auditivos de seus filhos, a Starkey desenvolveu um kit especial infantil.   Composto por sete itens, o kit pode 
ser adquirido junto com o aparelho. São eles: 

   Desumidificador reativável: pote composto por sílica, responsável por reter a umidade do aparelho;  

  Assoprador para molde: bombinha que retira todas as gotículas de água presentes no molde, para evitar 
contaminação do aparelho e possível infecção de ouvido;

  Spray: com líquido antisséptico, para intensificar a higienização do molde auricular;  

  Oto-Ease: próprio para orelha, o óleo lubrificante facilita a colocação e 
adequação do  molde auricular na orelha, proporcionando maior conforto;    

  Testador de bateria: permite a verificação das condições da bateria 
do aparelho;

   Estetoscópio para escuta: equipamento permite aos pais, sobretudo 
de crianças pequenas, avaliarem o som do aparelho, antes de introduzi-lo no 
ouvido da criança.

Vale lembrar que cada um dos itens do kit poderá ser adquirido 
separadamente, em caso de necessidade de reposição.

Aplicativos na rede aliam tecnologia e conforto

ESPAÇO STARKEY

Generosidade em prol 
da qualidade de vida

Fundação Starkey leva assistência auditiva aos moradores de Uganda

Dedicada à construção de uma vida melhor para pessoas com deficiência 
auditiva, a Starkey criou, em 1973, uma fundação que realiza missões de 
alcance internacional, tendo como critério a seleção de locais onde há menos 
assistência na parte de saúde auditiva, com o objetivo de doar aparelhos 
auditivos e prestar acompanhamento aos assistidos. 

A cada ano a Fundação Starkey entrega mais de 100 mil aparelhos auditivos por 
meio destas missões em países como Estados Unidos e Vietnã. Desde o ano 
2000, a Fundação já forneceu aproximadamente 500 mil aparelhos para 
pessoas carentes portadoras de deficiência auditiva. Seu objetivo é distribuir 
gratuitamente mais de 1 milhão de aparelhos até 2020. Preocupada também 
com a audição segura, a Fundação se uniu à rede Best Buy® e à Grammy 
Foundation® para promover a prevenção da perda auditiva entre jovens e 
adolescentes, através de seu programa nacional Sound Matters™. 

Conheça mais sobre o trabalho realizado pela Fundação Starkey, acessando o 
site: www.starkeyhearingfoundation.org.

Nova filial 
em Minas

Tecnologia deslizável: 
simulador didático 
explicativo para as  
funções do aparelho por 
meio do toque; 

Wi Series: 
demonstra os 
recursos para a 
utilização da linha 
Wi Series.  

Devido à grande demanda do mercado, a Starkey 

inaugurará, em 2012, uma nova unidade de 

comercialização de aparelhos auditivos em Belo 

Horizonte (MG). Estrategicamente localizada em uma 

área tradicional e de fácil acesso, numa das principais 

avenidas da cidade, esta é a segunda unidade da 

empresa na capital do estado mineiro. Anote o 

endereço: Avenida Afonso Pena, 2.764, Savassi. Para 

obter informações sobre produtos e serviços dessa 

unidade, ligue para: (31) 3226-3508.

AGENDA

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
AUDIONORTE  
Maringá/PR • Fone: (44) 3354.5330
Londrina/PR • Fone: (43) 3057.5017
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   
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 José dos Campos/SP • Fone: (12) 3922.9733
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
OTOMAX
São Paulo/SP • Fone: (11) 3361.3213 
OUVE BEM
Santa Maria/RS • Fone: (55) 3028.5454 / 
3221.8490ora/MG • Fone: (32) 3211.7989
OTOMAX - ELITE 
São Paul / 3028.3939
Porto Alegre/RS • Fone: (51) 3312.5454
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
OUVIR APARELHOS AUDITIVOS
Barretos/SP • Fone: (17) 3323.7172
QUERO OUVIR - APARELHOS AUDITIVOS
Recife/PE • Fone: (81) 3074.6115
SOMA APARELHOS AUDITIVOS
Cruz Alta/RS • Fone: (55) 3322.3244

ALÔ, FONO! 

ALÔ, DOUTOR! 

Perda auditiva na terceira idade 

25 anos de Saúde Auditiva
no Município de Campinas

Prof.ª. Drª. Christiane Marques do Couto, docente do Curso de Fonoaudiologia da UNICAMP

Dr. Luis Miguel Chiriboga, otorrinolaringologista

São consideradas idosas, no Brasil, pessoas com mais de 60 anos. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a população de idosos representa um contingente de quase 15 milhões de 
pessoas (dados de 2000). Uma das consequências possíveis do processo de envelhecimento é a 
presbiacusia, a deficiência auditiva por idade. Comprometendo o sistema de alerta e de comunicação, a 
deficiência auditiva pode causar limitações da atividade e restrições na participação social do indivíduo.

Uma intervenção na tentativa de minimizar os efeitos da perda auditiva é a reabilitação auditiva. A 
principal forma de se conseguir isto, depois de excluída uma possibilidade de recuperação da audição por 
tratamento cirúrgico ou clínico, é a adaptação de uma prótese auditiva,  que procurará amplificar sons de 
forma que possam ser percebidos pelo indivíduo sem desconforto. Atualmente, devido ao progresso 
tecnológico, a maioria dos indivíduos pode se beneficiar de uma prótese auditiva, inclusive  os que 
possuem perdas maiores em altas frequências. As características escolhidas encontram-se disponíveis em 
próteses de processamento digital e podem ser combinadas em diferentes programas escolhidos pela 
necessidade do ambiente acústico que o usuário frequenta. 

Apesar de estudos demonstrarem que a desvantagem é diminuída após o uso da prótese auditiva, é de 
extrema importância que a adaptação seja encarada como um processo e não um evento, e esteja 

inserida dentro de um programa de reabilitação que deve ser desenvolvido de forma a capacitar o 
usuário e seus familiares para minimizar as limitações decorrentes da perda e aumentar a 
capacidade auditiva. 

É impossível não vincular esses anos profissionais à minha vida pessoal, 
aliás, faço questão que sempre estejam ligados. O estímulo para tomar a 
decisão de me especializar na área de audiologia foi a situação em que 
tive que comunicar a um casal de pessoas simples, que seu primeiro filho 
era surdo. Isto em 1986,  numa época em que a reabilitação do Deficiente 
Auditivo (DA) era extremamente precária, para pessoas menos 
favorecidas socioeconomicamente. 

Dia 08 de junho de 1986 foi fundada a Associação de Pais e Amigos dos 
Surdos de Campinas (Apascamp), por iniciativa de pais  que observaram 
que de seu grupo de terapia poderia nascer uma ajuda aos menos 
favorecidos. Tive oportunidade de entrar neste grupo, onde estou até hoje.

Temos também várias instituições que dão aporte pedagógico para DA 
desde tal época, como o Instituto Anne Sulivan, Instituto Americano, Dona 

Carminha e outros ligados a comunidades religiosas. Outro exemplo é  o 
Núcleo de Estudos da Surdez, que reúne pessoas e instituições que 
trabalham pelos deficientes auditivos. 

Hoje temos a coordenação da Prefeitura de Campinas que está 
colocando na Rede de Atendimento à Saúde os serviços que podem e 
tratam o DA como nos melhores lugares do mundo, desde a triagem 
auditiva neonatal até o implante coclear. Temos ainda leis que obrigam a 
triagem auditiva neonatal, em âmbitos municipal, estadual e nacional. 
Pioneiro no interior, o serviço da Maternidade de Campinas realiza este 
trabalho desde 1997 e atualmente já examinou mais de 43 mil crianças. 
Acredito que podemos e devemos continuar esta luta. E ainda temos a 
sorte de ter a única fábrica de aparelhos auditivos do país em nosso 
município, a Starkey. 


