
O dom da audição abre novos 
mundos de oportunidade.

Feito para ajudar milhões.

Espalhe esperança de orelha a orelha. Para saber 
mais ou proporcionar o dom da audição, visite

StarkeyHearingFoundation.org.

INÚMERAS
VIDAS MUDADASMILHÕES1.9+APARELHOS AUDITIVOS

100+
PAÍSES
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A premissa da Fundação Starkey, segundo
William (Bill) F. Austin, é levar o “dom de
ouvir para os que mais precisam ao redor
do mundo”. Para isso, esforços nunca
foram poupados nos 34 anos de atuação,
com passagem em mais de 100 países,
incluindo o Brasil.
Para alcançar seus objetivos, tem sido 
fundamental o trabalho voluntário de artistas, 
políticos, colaboradores da própria empre-
sa e demais pessoas que acreditam nesta 
missão. São 1.9 milhão de aparelhos audi-
tivos distribuídos em 100 missões anuais e 
milhares de pessoas conscientizadas sobre 
a importância da saúde auditiva.
Este trabalho concretiza o sonho e o ideal
do fundador da Starkey Hearing Technology, 
Bill Austin, na ajuda às pessoas para atra-
vessar as barreiras da comunicação.

Conheça nossos produtos em www.nuear.com.br
Para falar com um profi ssional Microtech Hearing, ligue 0800 772

Fundação Starkey:
compromisso com
o dom da audição

Onde encontrar a Nuear

Causas e consequências
de uma perda auditiva não tratada
A perda auditiva não é apenas um problema na orelha, é um problema na qualidade de vida e 
na saúde. Ela pode acontecer por razões naturais, mas outros casos podem surpreender você.

90% das pessoas com zumbido
também tem perda auditiva.

Pessoas com perda auditiva 
são mais propensas a terem um 
histórico de queda.

Há uma signifi cativa associação 
entre pressão alta e perda auditiva 
não tratada.

Adultos com perda auditiva não 
tratada são mais propensos a 
desenvolver demência.

Soluções sob medida 
para ouvir melhor
Tecnologia Nuear pode 
ajudar a resolver o zumbido

Nuear Hearing 
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
www.nuear.com.br

Ligue 0800 772 06 54 para encontrar 
um profi ssional perto de você.

Onde encontrar a Nuear
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Diversas razões podem causar o zumbido,
como perda auditiva, disfunção da ATM,
trauma acústico, uso inadequado de fones de 
ouvido, sedentarismo, problemas circulatórios, do-
enças neurológicas etc. Pode ser de origem � sica, 
mas também  emocional. As consequências vão 
desde alterações do sono à sensação de fadiga 
ou até mesmo isolamento social, além da perda 
auditiva. O zumbido provoca também em muitas 
pessoas falta de concentração ou depressão.
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Como viver bem sem o zumbido
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Um barulho, muitas vezes, contínuo nos 
ouvidos. É algo parecido com assobio, chiado, 
estalos, mosquito e muitos outros sons. 
Pode ser um sintoma de perda auditiva e
também aparece com tonturas e vertigens.

O que é zumbido Causas e Consequências

Do mesmo jeito que as causas do zumbido
podem ser diversas, os tratamentos também

são abrangentes e multidisciplinares, envolvendo 
seu otorrinologista, fonoaudiólogo e psicólogo.

Entre as possibilidades está a Terapia de
Habituação, um tratamento com o uso de
 aparelhos que ajuda o paciente a deixar
de considerar o zumbido um incômodo.

Marque uma hora com nossos profi ssionais
e venha conhecer!!!

O Now é um aparelho auditivo que trata o problema em di-
ferentes frentes. O aparelho emite estímulo sonoro de modo 
confortável para você. Ele ajuda a desviar a atenção do zumbido 
e reduz o volume dos ruídos que tanto incomoda. Esta solu-
ção tem ainda as principais características de um aparelho de 
audição. O Zumbido Multifl ex é também uma ótima alternativa. 
Com estímulo sonoro personalizado para cada usuário, o apare-
lho ameniza o som que tanto atrapalha. É uma ferramenta que 
mascara e ajuda você a tirar o foco do zumbido.

Uma das causas para o zumbido é a poluição sonora. 
Nas metrópoles e cidades de grande porte, é quase raro o des-
canso auditivo. Sons de buzinas, freadas, movimento de veículos 
estão por toda parte e invadem nossas casas. 
A poluição sonora também está presente no ambiente de tra-
balho e em momentos de lazer (shows, baladas, danceterias etc). 
Uma maneira de proteger a audição é fi car fora do ambiente 
ruidoso de tempos em tempos (10 minutos a cada uma hora, re-
comendam especialistas). A outra forma é adotar o uso de prote-
tores auriculares, adaptados para proteção diária da sua audição, 
em quaisquer ambientes.

Poluição sonora, inimiga da audição

São dois tipos de zumbido, 
basicamente. O primeiro 
é o agudo, que pode ser 
passageiro e nem sempre 
está associado à diminui-
ção da audição. Um dos 
fatores que causa este tipo 
é o trauma acústico. Por 
exemplo, quando você vai a 
um show e no dia seguinte
está com um barulho nos 
ouvidos. Depois de algum tempo de descanso sonoro, normalmente, 
desaparece. A segunda categoria de zumbido é o crônico, problema 
que afeta 5% da população mundial, que é contínuo e pode durar
vários anos. Este é mais grave e precisa de tratamento efetivo.

pessoas falta de concentração ou depressão.
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também aparece com tonturas e vertigens.

Tipos de zumbido

Tratamento

Tecnologia Nuear para zumbido
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Nesta primeira edição do ano, 
o Nuear News, sempre pronto 
para dar as melhores informações 
para sua qualidade de vida e 
saúde, destaca um problema que 
afeta muita gente, o zumbido. De 
causas diversas e consequências 
graves, você vai ver como preve-
nir e tratar este grande descon-
forto. Vamos tentar fi car livres do 
zumbido em 2018? A Nuear tem 
soluções excelentes para isso. 
Tem muito mais em nosso jornal. 
Sabia que poluição sonora pode 
afetar a sua saúde auditiva? 
Vamos mostrar os cuidados diá-
rios para amenizar este risco, mui-
to relacionado à vida nas cidades, 
principalmente às metrópoles. 
A Nuear tem inúmeros produtos 
tecnológicos, que podem ser 
personalizados e adaptados à 
realidade de cada usuário. Veja 
nesta edição que trabalhamos 
com soluções sob medida para 
você. Conheça também um 
pouco da história e do trabalho 
da Fundação Starkey. Sempre 
focada em pessoas, a instituição 
se fi rma, cada dia mais, como 
uma grande promotora de saúde 
auditiva em diversos lugares do 
mundo, levando em consideração 
o compartilhamento dos verda-
deiros valores. Nós desejamos 
a você que 2018 seja um ano 
repleto de realizações e desafi os. 
Continuaremos trabalhando – e 
nos aprimorando - para dar aos 
nossos distribuidores, clientes e 
colaboradores as melhores solu-
ções em qualidade de vida.

Marco Ferreira,
Diretor da Nuear
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