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Dados da Organização Mundial da Saúde mostram 
que existem 360 milhões de pessoas em todo o mun-
do que sofrem de perda auditiva incapacitante. Na 
maioria das vezes, a perda auditiva é herdada de uma 
mãe que teve rubéola ou causada por complicações 
no parto ou ainda por doenças infecciosas como a 
meningite, infecções de ouvido crônicas, entre outros 
casos. O tratamento da perda auditiva é difícil, pois a 
maioria das pessoas que sofre com a doença vive em 

Fundação Starkey 
leva aparelhos auditivos ao Camboja

países de baixa e média rendas. Por essa 
razão, Tony Hawk, considerado o maior 
skatista de todos os tempos na modalida-
de vertical, resolveu se juntar a Fundação 
Starkey em uma viagem ao Camboja, país 
localizado no Sudeste Asiático, para entre-
gar aparelhos para centenas de indivíduos 
com deficiência auditiva.  “Hawk ajudou 
na distribuição e no ajuste dos  aparelhos 
auditivos para cerca de 400 pessoas neces-
sitadas, trabalhando ao lado de nossa equi-
pe. Realizamos testes auditivos, limpezas 
de ouvidos, aconselhamento sobre o uso 
do aparelho auditivo e fornecemos bate-

rias para alimentar os novos aparelhos”, disse Taylor 
Joseph, diretor de Marketing e comunicação da Fun-
dação Starkey.

“Especialmente em trabalhos como esse, com pes-
soas necessitadas, é difícil quantificar exatamente o 
que está acontecendo e o quanto você está fazendo a 
diferença. Mas é gratificante saber que essas pessoas 
estão ouvindo algo pela primeira vez, ou voltando a 
ouvir adequadamente”, disse o skatista.

Nova versão do Halo se conecta a celulares Android
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Em parceria com a Apple, a Starkey desenvolveu o Halo, 
aparelho auditivo projetado para se conectar com os 
gadgets e transmitir ligações, músicas, vídeos, sons de 
jogos e qualquer mídia diretamente para os ouvidos, 
com uma avançada qualidade de som. “O Halo é um 
aparelho com receptor no canal (RIC), com pilha 13, que 
trabalha com o aplicativo Trulink para fazer a conexão 
com seu acessório. O acessório do Halo é necessaria-
mente um dispositivo Apple, um iPhone, um iPod Touch 
ou um iPad”, explica Camila Quintino, fonoaudióloga e 
gerente de Produtos da Starkey.

Mas, a Starkey está com uma grande novidade 
em relação ao Halo. Uma nova versão do produto, 
o Halo BTE, com pilha 13, está disponível para os 
pacientes da Starkey. “O novo produto também faz 
conexão com iPhones através do aplicativo Trulink, 

que é um app bem fácil de ser manuseado pelo pro-
fissional e também pelo próprio usuário. O Trulink 
é compatível com a versão 8.1 e 8.2 do IOS e com 
iPhones a partir do 4S.

No entanto, a versão do Halo BTE traz outras ino-
vações, como a compatibilidade do Halo/Trulink com 
dispositivos Android. Mas, por enquanto, somente 
com Sansung Galaxy S4 e S5. “Estamos trabalhando 
arduamente para conseguirmos uma extensão o mais 
rápido possível dentro dessa plataforma, porém ain-
da temos algumas limitações. Com o aplicativo para 
Android, é possível ter as funções controle remoto e 
Sounspace. Não há transmissão de áudio do celular 
para o aparelho auditivo, por enquanto. Os aparelhos 
da Starkey utilizam o protocolo bluetooth de baixa 
energia, justamente para trabalhar com a questão de 
durabilidade de pilha e esse protocolo é muito mais 
difícil para se trabalhar com os equipamentos An-
droid. Mas em breve, teremos novidades neste senti-
do”, comenta a especialista.

Na página www.trulinkhearing.com.br é possível 
ter mais informações em relação à compatibilidade 
dos produtos com o Halo e sobre o app Trulink.

A Starkey lançou recentemente sua linha de apare-
lhos auditivos mais completa, a Z Series. Exclusiva-
mente sem fio, a linha Z series proporciona o que há 
de melhor em qualidade sonora para os usuários de 
aparelhos auditivos. “A Z Series possui todos os esti-
los, todos os tipos de aparelhos auditivos, disponíveis 
em cinco níveis de tecnologia. E tudo isso justamen-
te para trazer uma qualidade sonora superior, que é 
sempre o ponto chave da Starkey, trazer uma tecno-
logia que proporcione benefícios e os usuários real-
mente se sintam satisfeitos com seus aparelhos audi-
tivos”, enfatiza Camila Quintino, gerente de Produtos 
e fonoaudióloga da Starkey.

A tecnologia 900sync, utilizada nos aparelhos Z Se-
ries, trouxe melhorias físicas para a linha, como alte-
rações na antena de rádio, o que dá uma estabilidade 
muito maior na transmissão e qualidade sonora, livre 
de interferências. “Uma característica chamada inten-
sificador de transmissão também está disponível para 
os novos produtos Z Series”, ressalta a fonoaudióloga. 

A tecnologia para os pacientes que se queixam de 
zumbido também está presente na linha Z Series. 
“Nós temos um gerador de som disponível apenas no 

Z Series: para todos os gostos
MICROCANAL 
INvISívEL: 
o melhor ficou 
ainda menor

A nova geração dos aparelhos invisíveis é pro-
jetada para manter a compreensão da fala em 
ambientes ruidosos e para reduzir o esforço au-
ditivo, além de expandir a audibilidade e replicar 
sons de alta frequência, difíceis de ouvir em fre-
quências mais baixas. “Nós tivemos redesign do 
faceplate, no microfone, assim como todo circui-
to. Externamente, podemos visualizar as diferen-
ças: com o novo design, será bem difícil visualizar 
a porta do microfone, que é praticamente uma 
fenda. A diminuição da área do faceplate é mais 
de 12% em relação às medidas do circuito. O chip 
do aparelho também diminuiu, detalha Camila.

O Soundleans ou Microcanal Invisível está dis-
ponível em três diferentes níveis de tecnologia 
com matrizes distintas considerando a anatomia 
do conduto auditivo de cada pessoa. Com isso, 
a Starkey tem os mais avançados recursos para 
trabalhar com o processamento do som e diver-
sas melhorias para proporcionar  aos usuários 
que optarem por utilizar o Microcanal Invisível.

aparelho RIC, não está disponível para todos os tipos 
de aparelhos auditivos, porém, está disponível para 
todos os níveis de tecnologia, o que não tínhamos em 
aparelhos anteriores. Então, conseguimos trabalhar 
com diferentes níveis de tecnologia em conjunto com 
o amplificador, porém, somente no RIC por enquanto”, 
explica Camila. A nova linha Z Series é compatível com 
todos os acessórios Surflink e com outros acessórios 
que a Starkey trabalhava anteriormente.

5 6

O Soundleans ou Microcanal Invisível é o pri-
meiro aparelho auditivo 100% personalizado, 
invisível, digital e completamente programável 
do mercado. Completamente imperceptível na 
maioria das orelhas e utilizado por quem busca 
discrição, ele é indicado para perda auditiva leve 
a moderadamente severa. Nesta linha, a Starkey 
está trazendo aos seus pacientes uma pequena 
grande novidade: uma atualização no Soundlinks 
tornou o aparelho, que já era pequeno, menor 
ainda.  Segundo a fonoaudióloga e gerente de 
Produtos da Starkey, Camila Quintino,  após o 
lançamento  do Microcanal Invisível,  havia  o 
desafio de trabalhar em cima desse produto e 
deixá-lo menor ainda. “Com a redução do tama-
nho do aparelho em cerca de 60%, mais pessoas 
serão candidatas ao uso do Microcanal Invisível”, 
explica ela.
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Nós, da Starkey, acreditamos que 
os nossos pacientes merecem re-
ceber o máximo de orientação, in-
formação e respeito. Por isso, que-
remos expor alguns dados de um 
estudo realizado recentemente nos 
Estados Unidos. A pesquisa mostra 
que, nos últimos anos, a população 
de deficientes auditivos dobrou 
naquele país e, além disso, de dez 
pessoas com mais de 60 anos, três 
possuem algum grau de deficiência 
auditiva. Estudos apontam tam-
bém que, nos últimos anos, a popu-
lação de deficientes auditivos cres-
ceu, mas a de usuários de aparelhos 
auditivos não.

Trazendo esses dados para a 
realidade brasileira, é possível ar-
riscar que isso também acontece 
por aqui. A população de deficien-
tes auditivos cresce a cada ano e, 
mesmo assim, muitos fatores im-
pedem que o usuário chegue até 
o aparelho. Por isso, a Starkey atua 
para que a deficiência auditiva seja 
identificada o mais precocemente 
possível e para que outros aspec-
tos da saúde do paciente sejam 
considerados.

Esta edição do Starkey News 
trás grandes novidades e atualiza-
ções nos produtos Soundlinks (Mi-
crocanal Invisível), Halo, linha Z Se-
ries e no acessório Surflink Mobile. 
Venha conhecer e se beneficiar das 
tecnologias Starkey!

Um grande abraço,

Marco Ferreira,
Diretor da Starkey do Brasil

População de 
deficientes auditivos 
dobrou nos eUa Mais design, para uma 

melhor comunicação
Distúrbio auditivo ou 
déficit de atenção?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta o taba-
gismo como a principal causa de morte evitável. Além 
das inúmeras doenças no coração, o uso do cigarro pode 
gerar distúrbios em vários outros órgãos. O que muita 
gente não sabe é que o cigarro pode causar perda audi-
tiva. As substâncias químicas do cigarro interferem na 
oxigenação do organismo, o que pode causar prejuízos 
irreversíveis para as células do ouvido. A diminuição do 
fluxo sanguíneo na cóclea (responsável por transmitir 
o som para o cérebro) causa a perda auditiva que pode 
ser agravada quando a pessoa fumou regularmente por 
um período superior a um ano.

O fumante passivo (pessoa que não fuma, mas está 
exposta à fumaça) também está sujeito a estes riscos. 
Pesquisa que analisou mais de 2 mil adolescentes em 
busca de cotinina, um indicador de exposição à fu-
maça do tabaco, descobriu que quanto maior 
o nível de cotinina no sangue de uma pessoa, 
maior a probabilidade de que ela tivesse algum 
tipo de perda auditiva. O ar da fumaça do cigarro tem 
três vezes mais nicotina, monóxido de carbono e até 
50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a fu-
maça tragada diretamente pelo fumante ativo. Fumar 
passivamente aumenta em cerca de um terço o risco 
de perda auditiva.

Além disso, estudo da Universidade Federal de São 

Cigarro pode alterar audição e causar zumbido
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Os sintomas são parecidos: dificuldade 
de concentração, esquecimento, de-
sorganização, problemas de relaciona-
mento e baixo desempenho na escola. 
As crianças que apresentam tais indí-
cios podem caracterizar tanto o défi-
cit de atenção e hiperatividade como 
também uma perda auditiva, que pode 
ser leve ou severa. Como estes sinto-
mas são bastante comuns, o distúrbio 
auditivo pode ser facilmente confundi-
do com a falta de atenção da criança. 
O problema chamado DPAC (Distúrbio 
do Processamento Auditivo Central) é 
uma falha do sistema nervoso central 
no processamento do som, ou seja, há 
uma maior dificuldade da criança em 
compreender o significado da mensa-
gem. Para falar sobre o tema, o Starkey 
News convidou a fonoaudióloga Elaine 
Soares, Doutora em Pediatria pela Uni-
versidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), pós-doutoranda em Distúrbios 
da Comunicação Humana e Audiologia 
pela Universidade Federal de São Pau-
lo (Unifesp) e diretora de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Instituto Brasilei-
ro de Reabilitação Auditiva (Inbraud). 
Acompanhe a entrevista:

O distúrbio auditivo pode ser confundido com 
déficit de atenção? Por quê?
Sim, muitas vezes a criança que não escuta bem pode 
parecer desatenta, uma vez que não responde pronta-
mente quando é chamada ou até mesmo não compre-
ende a explicação da professora em sala de aula.

Quais sintomas apresentados pela criança po-
dem indicar um distúrbio auditivo ou déficit 
de atenção?
A criança com perda auditiva, dependendo do grau da 
perda, pode apresentar várias dificuldades. Nas perdas 
profundas, a criança não reage a nenhum estímulo au-
ditivo, não atende quando chamada e apresenta muita 
dificuldade de comunicação. 
Já nas perdas menores, o prejuízo auditivo é menor. A 
criança até ouve alguns sons, mas perde outros e é isso 
que dificulta a compreensão das palavras. São as per-
das auditivas menores que, normalmente, podem ser 
confundidas com os distúrbios de atenção, pois deixam 
a criança mais alheia do mundo, apesar de ainda ter res-
postas auditivas.

Como diferenciar um problema do outro?
A melhor maneira de diferenciar um problema do outro 
é através do exame auditivo. É muito difícil afirmar, sem 
uma avaliação auditiva detalhada, se a falta de atenção 
observada pode ser um sintoma de perda auditiva.

Como e porque os pais e professores devem 
estar atentos a esses sintomas?
Sempre que a criança estiver demasiadamente desa-
tenta ou com dificuldade para aprender, os educadores 
e pais precisam procurar ajuda para investigar, se existe 
algo orgânico que possa justificar o comportamento. 
Não apenas as avaliações auditivas, mas também as ava-
liações visuais são cruciais neste processo de avaliação.

Como deverá ser aplicado o tratamento com 
essas crianças?
O tratamento será aplicado de acordo com o proble-
ma. Se o problema é perda auditiva, o primeiro passo 
é identificar se ela é temporária (causada por infecções 
de ouvido) ou permanente. As perdas temporárias, 
geralmente, possuem tratamento medicamentoso 
ou cirúrgico e podem regredir. Já as perdas auditivas 
permanentes precisam ser tratadas com a seleção de 
aparelhos auditivos, que terão a função de restaurar os 
limiares auditivos.
Nos casos de déficit de atenção, sem perda auditiva, o 
tratamento pode variar de psicoterapia até tratamento 
medicamentoso (dependendo da etiologia).

Paulo (Unifesp) identificou que 40% dos fumantes que 
participaram da pesquisa, queixaram-se de zumbido. e 
você fuma há mais de um ano e já percebeu algum des-
ses sintomas, procure seu otorrinolaringologista.
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A linha de acessórios Surflink foi cuidadosamente desenhada 
para trazer mais praticidade e agilidade à vida do usuário de 
um aparelho auditivo. O Surflink Mobile, acessório mais com-
pleto da Starkey, tem funções como: controle remoto, mi-
crofone remoto, transmissão de áudio e mídia, conexão com 
telefone (transmite o áudio do telefone, inclusive chamada 
telefônica direto para o aparelho auditivo). 

O Surflink Mobile é tão inovador que ganhou um prêmio 
em 2014:  o Good Design, oferecido para designers importan-
tes, por ter sido reconhecido como um equipamento bastan-
te criativo e inovador. 

Contudo, o que já era bom ficou ainda melhor. A Starkey 
está lançando uma segunda versão do equipamento (Surflink 
Mobile 2). Camila Quintino, fonoaudióloga e gerente de Pro-
dutos da Starkey, explica que  foram feitas atualizações nas 
características e em relação à transmissão de áudio. Em resu-
mo, a bateria foi codificada para ter uma duração ainda maior, 
tivemos um rearranjo das configurações, do layout da tela, 
enfim, o equipamento se tornou ainda mais amigável para 
o usuário de aparelho auditivo. E, além disso, Surflink Mobi-
le 1 teve sua versão do software atualizada. O paciente que 
tem versão 1 pode ter o software atualizado e pode usufruir 
de algumas características disponíveis no Surflink 
Mobile 2. A nova versão do aces-
sório está ainda mais ami-
gável com os usuários do 
aparelho Z Series: com o 
Surflink Mobile 2 é possí-
vel fazer a transmissão de 
áudio, inclusive chama-
das telefônicas, sem ter 
que segurar o acessório 
ou o celular próximo ao 
ouvido e à boca. O Sur-
flink faz essa transmissão 
em duas vias: recebe o 
áudio do celular e o pró-
prio aparelho auditivo 
consegue captar a fala da 
pessoa, transmitir para o 
acessório que vai encami-
nhar para o telefone. “Ele 
faz o que chamamos de 
hands free, ou seja, deixa 
as mãos livres para fazer 
essa comunicação com a 
chamada telefônica!”

31 de maio é Dia Mundial Sem 
Tabaco e 29 de agosto é Dia 

Nacional do Combate ao Fumo{ {

Hipertensão pode acelerar ou agravar perda auditiva
Cuidados com o coração como alimentação saudá-
vel e prática de atividade física podem beneficiar 
também a audição. Tais hábitos previnem doenças 
como a hipertensão arterial, um dos fatores de ris-
co para a perda auditiva. Pesquisa da Universidade 
Norte do Paraná (Unopar), em Londrina(PR),  apon-
tou que a associação com a hipertensão pode ace-
lerar ou agravar a perda auditiva. Foram avaliados 
61 idosos, com idade entre 60 e 95 anos, que fazem 
parte do Estudo sobre Envelhecimento em Londri-
na (EELO), pesquisa multiprofissional e interdiscipli-
nar feita por estudantes e professores da Unopar. 
Entre aqueles com hipertensão, 88,8% apresen-
taram algum tipo de perda auditiva. Associada à 
idade, a doença contribui para o agravamento e a 
aceleração da perda. A hipertensão faz com que mi-
cropartículas se depositem nas artérias e nos vasos 
sanguíneos. Como na orelha interna os vasos são 
pequenos, qualquer obstrução pode causar morte 
celular (isquemia).

Outra pesquisa, feita também por pesquisadores 
da Universidade Norte do Paraná (Unopar) e da Uni-
versidade Estadual de Londrina (UEL), publicada pela 
Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, compro-

vou que é possível associar a hipertensão arterial e a 
perda auditiva. Com 308 indivíduos participantes, de 
45 a 64 anos, pode-se verificar que a perda auditiva 
observada nesta população sugere que a hiperten-
são arterial age como fator de aceleração da dege-
neração do aparelho auditivo proveniente da ida-
de. Tanto a hipertensão arterial como a faixa etária 
maior e o sexo masculino mostraram-se fatores de 
risco independentes para a perda auditiva.

Marque na agenda: 17 de maio 
é o Dia Mundial de Prevenção à 

Hipertensão Arterial  { {


