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A Fundação Starkey esteve na Índia para mais uma sé-
rie de missões em prol da audição. Em quase um mês 
de trabalho, a equipe passou por sete cidades do país 
asiático: Nova Deli, Jaipur, Bhubaneswar, Varanasi, 
Nagpur, Mumbai e Bangalore. Mais de 13 mil apare-
lhos auditivos foram distribuídos, o que mudou a for-
ma de encarar a vida dessas pessoas.

Fundação Starkey 
promove série de missões na Índia 

A primeira parada foi nas escolas da capital, Nova 
Deli. Aliás, as muitas escolas do país foram responsá-
veis por receber a equipe da Fundação Starkey. De-
pois da capital, foram a Jaipur, onde a equipe estava 
animada para ver uma paciente de longa data de Bill 
Austin, o criador da Fundação Starkey. Neha, a pacien-
te, recebeu serviços de pós-tratamento e contou que 
tinha tido um fi lho, Achin, que estava lutando contra a 
perda auditiva. Ele também recebeu o tratamento da 
Fundação Starkey.

Em Bhubaneswar, um paciente de 12 anos roubou 
o coração de todos. Bhaswati perdeu a audição quan-
do era criança e acreditava-se ser uma perda auditiva 
severa. Iniciado o processo de adaptação, a equipe 
percebeu que sua perda auditiva era menor. A audi-
ção de Bhaswati foi facilmente restaurada com o uso 
do aparelho auditivo. Sua mãe fi cou tão contente que 
lhe deu um grande beijo. Prontamente, ele respon-
deu que ‘era um grande homem agora’ e não precisa-
va mais de tantos beijos de sua mãe.

No último dia de missões na Índia, a equipe partici-
pou de uma festividade local, o Holi, festa tradicional 
Hindu que comemora a chegada da primavera – uma 
maneira perfeita de encerrar essa grande viagem.

Apple WatchTM, o relógio 
inteligente da Apple, se 
conecta com HaloTM
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Você já conhece o Halo™? É um apa-
relho auditivo da Starkey que pos-
sui tecnologia wireless e soluções 
avançadas em audição inteligente, 
através do aplicativo TruLinkTM. A 
inovação faz parte de uma parceria 
com a Apple® e é específi ca para se 
conectar com iPhone®, iPad® e iPod 
touch®. A novidade é que o Apple 
Watch™, relógio lançado recente-
mente pela Apple, também é com-
patível com o aplicativo controle Tru-
LinkTM, que conecta a audição com 
os aparelhos auditivos Halo™. Isso 
reforça o compromisso da Starkey 
em oferecer soluções cada vez mais 
inovadoras e tecnológicas para a qua-
lidade de vida dos pacientes!

Halo BTe: 
para uma audição inteligente

A família Halo continua a abrir novos caminhos, com melhorias no 
desempenho do aparelho auditivo, que proporcionam uma comuni-
cação agradável e grande qualidade de som. O novo Halo BTE com 
pilha 13, que se conecta com os gadgets da Apple e transmite liga-
ções, músicas, vídeos, sons de jogos e qualquer mídia diretamente 
para os ouvidos, é uma tecnologia revolucionária, que melhora todos 
os aspectos da comunicação. O Halo se conecta com o aplicativo de 
controle TrulinkTM, disponível para download gratuito na App Store. 

Escute confortavelmente, mesmo com ruído! A avançada tecnolo-
gia de redução de ruídos do Halo BTE funciona em conjunto com o 
microfone direcional, ajudando a reduzir ruídos externos, preservan-
do discursos e facilitando a escuta nos ambientes movimentados.

Juntos, o Halo e o TrulinkTM entregam a experiência auditiva mais 
personalizada já vista no mercado. A tecnologia é projetada para:
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Siga, curta, 
compartilhe!
Interaja, fale conosco e conheça as 
novidades em tecnologia auditiva. 
Saiba tudo sobre a perda auditiva, 
um dos problemas de saúde mais co-
muns em todo o mundo, e veja como 
o uso de aparelhos auditivos pode 
mudar sua vida.

A Starkey está sempre ao seu lado 
para garantir o seu prazer de ouvir!

www.facebook.com/starkeybrasil

www.instagram.com/starkeybrasil

• Fluxo de chamadas do celular dire-
tamente para o aparelho auditivo, 
através da tecnologia wireless 
Bluetooth® 4.0;
• Uso do celular para controlar remota-
mente os aparelhos auditivos;
• Proporcionar um som puro, de clare-
za e escuta excepcional;
• Ajudar a ouvir confortavelmente, 
mesmo em ambientes ruidosos;
• Eliminar o zumbido e o chiado;
• Transmitir chamadas pelo FaceTime®, 
músicas e muito mais diretamente 
para seus aparelhos auditivos.

Para verifi car a compatibilidade do 
Halo BTE com os produtos Apple e An-
droid, acesse: 
www.trulinkhearing.com.br. 

A 15a edição da premiação anual de gala So the 
World May Hear (Então, o mundo pode ouvir, 
em tradução literal) promovida pela Fundação 
Starkey, arrecadou mais de US$ 9 milhões, que 
contribuirá para mudar vidas ao redor do mun-
do. A edição de 2015 reuniu diversas celebrida-
des, entre elas os presidentes norte-americanos, 
George W. Bush e Bill Clinton, e a cantora, com-
positora e atriz, Katy Perry. A festa aconteceu 
dia 26 de julho, no Saint Paul RiverCentre em 
Saint Paul, no estado de Minnesota, e homena-
geou o presidente Bush e associações de caráter 
humanitário, entre elas, Delta Zeta Sorority, No 
Limits, pela contínua dedicação e comprometi-
mento para um mundo melhor. 

Os mais de 1600 convidados tiveram uma noi-
te repleta de momentos memoráveis, que con-
tou também com a apresentação do legendário 
cantor de rock, Gene Simmons. Num gesto no-
bre, Simmons doou seu cache de U$250 mil para 
a Fundação Starkey. A noite de gala teve ainda 
apresentações de Portia Clark, Jessica Sanchez, 
Matt Nathanson e 2CELLOS. 

“O 15o Prêmio de Gala So the World May Hear 
foi o maior evento em nossa história,” afi rmou 
William (Bill) F. Austin, idealizador da Fundação 

Momentos Inesquecíveis 
Presidentes dos Estados Unidos, George W.Bush e Bill Clinton, 
prestigiam premiação de gala “So the World May Hear”

Starkey de ajuda humanitária global. “Nós somos 
muitíssimo agradecidos pelo apoio generoso, 
que nos ajudará a cuidar de muito mais pessoas 
ao redor do mundo. Em cada ajuda para devolver 
a audição, nós estaremos doando um presente, 
que abre um novo mundo de oportunidades, 
permitindo que as pessoas possam alcançar sua 
total potencialidade na vida.” 

Para saber mais sobre a premiação, visite 
starkeyhearingfoundation.org/gala.

Apple, logo da Apple, iPhone, iPad, iPod touch são marcas registradas da Apple Inc.,
registradas nos Estados Unidos e em outros países. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
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A excelência no atendimento sempre 
foi um dos diferenciais da Starkey. 
Essa é uma das razões pela qual a em-
presa é líder mundial em tecnologia 
auditiva. Mas sempre podemos fazer 
melhor. Por isso, criamos um Suporte 
Técnico especializado, que auxiliará 
os profissionais nas dúvidas técnicas 
dos produtos (aparelhos auditivos e 
softwares). A Starkey sai na frente no-
vamente ao proporcionar um atendi-
mento personalizado, aproximando 
ainda mais a fábrica, o profissional 
distribuidor de todo o Brasil e o pa-
ciente. Estamos orgulhosos em po-
der maximizar a qualidade de vida e 
garantir o seu prazer de ouvir.

Outra novidade é a compatibili-
dade do aparelho auditivo Halo e 
do aplicativo TrulinkTM, com o Ap-
ple WatchTM, o relógio inteligente 
da Apple. A parceria Starkey/Apple 
busca trazer o que há de melhor em 
tecnologia, inovação e qualidade de 
som. As novas interações e tecno-
logias do Apple WatchTM permitem 
fazer coisas que você já está habi-
tuado, mas de um jeito mais rápido 
e prático, e outras que você nem 
imaginava serem possíveis. Usar o 
Apple WatchTM e o Halo é uma ex-
periência totalmente nova e mais 
pessoal que nunca.

Além disso, confira como as pró-
teses auditivas podem reduzir a de-
pressão em idosas; descubra que a 
saúde auditiva está completamen-
te ligada à saúde do coração; saiba 
as novidades do novo Halo BTE, 
aparelho auditivo que se conecta 
com celulares Apple e com a pla-
taforma Android, permitindo uma 
interação total e uma comunicação 
mais agradável.

Tenha uma ótima leitura,

Marco Ferreira,
Diretor da Starkey do Brasil

excelência no 
atendimento Perda de audição pode 

causar problemas cognitivos

A perda auditiva é uma das consequências do efeito 
cumulativo do envelhecimento e, em alguns casos, é 
inevitável. É uma condição que requer atenção entre os 
idosos por ocasionar o afastamento do convívio social, 
o isolamento e, por vezes, a depressão. 

Uma pesquisa feita pela Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM) da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) revelou que mulheres idosas com perdas 

de audição manifestam mais sin-
tomas depressivos do que os 
homens. O estudo ainda apon-
ta os benefícios do uso das 

próteses auditivas, resultan-
do no afastamento dos 

sintomas depressivos 
presentes nas mu-

lheres. “Com esses 
dispositivos, essas 
mulheres não ti-

veram mais queixas 
de origem depressi-
va”, concluiu a fono-
audióloga Virgínia 
Chaves Paiva de 
Queiroz, autora da 
dissertação.  O tra-

balho foi desenvol-
vido no Hospital de 
Clínicas (HC) com 40 
idosos de ambos os 

Próteses reduzem depressão em idosos
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Adriana Goyette,  fonoaudióloga 
formada pela Universidade Fe-
deral da Bahia e doutora em Au-
diologia pela  Nova Southeastern 
University,  é pesquisadora em 
Audiologia na Starkey Mineapolis. 

sexos, acima de 65 anos, atendidos no Ambulatório de 
Saúde Auditiva e no Ambulatório de Otorrinogeriatria, 
entre 2011 e 2014, dentro do Programa de Pós-Gradua-
ção em Gerontologia.

Camila Quintino, fonoaudióloga e gerente de Produ-
tos da Starkey, comenta que “diversos são os estudos 
realizados atualmente relacionando a perda auditiva 
com o estado de isolamento social, que por sua vez 
pode levar à depressão, distúrbios cognitivos e em ca-
sos mais graves, à morte precoce. O uso do aparelho 
auditivo faz com que a pessoa tenha uma comunica-
ção efetiva e consequentemente uma vida social ativa, 
participe das conversas e eventos familiares e sociais, 
afastando ou diminuindo os riscos da ocorrência de do-
enças psicológicas e psiquiátricas”.

A Starkey possui uma interessante opção de apa-
relhos auditivos para quem procura por um produto 
discreto e de fácil manuseio: a linha Z Series/RIC, com 
vários tipos de aparelhos e níveis de tecnologia.  Cami-
la esclarece que “são aparelhos auditivos com capaci-
dade de se conectarem de forma sem fio a acessórios 
de transmissão de áudio. Esses acessórios podem se co-
nectar à televisão, equipamentos de som, celular, faci-
litando a audição em situações mais desafiadoras para 
a comunicação”.
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Marque na agenda: 1 de 
outubro é o Dia Internacional 

da Terceira Idade { {

Saúde cardíaca e saúde auditiva: tudo a ver
Uma crescente gama de estudos vem mostrando 
que a saúde cardiovascular e a perda auditiva estão 
frequentemente correlacionadas. Pesquisas publi-
cadas recentemente pelo American Journal of Audio-
logy apontam que pessoas portadoras de doença 
cardiovascular são 54% mais propensas a desenvol-
verem doenças auditivas do que as pessoas com a 
saúde do coração em dia. Isso porque as conexões 
nervosas entre membros e órgãos são feitas através 
do sistema nervoso central, no qual o sistema au-
ditivo também está conectado. Qualquer mudança 
nesse fluxo sanguíneo vai alterar a maneira como  o 
cérebro processará informações e sons.
Um coração saudável, assim como as veias e arté-
rias, favorecem o fluxo sanguíneo principalmente 

no funcionamento das estruturas da orelha interna. 
Assim, se algum problema impede o fluxo normal 
na orelha interna, a audição pode ser prejudicada, 
alertam os pesquisadores.

Segundo eles, qualquer alteração na saúde car-
diovascular é prejudicial para o sistema auditivo. 
Portanto, caminhar ao menos três vezes na semana, 
30 minutos por dia, e ter uma alimentação saudável, 
é uma boa maneira de manter a saúde do coração e 
da audição! 

Marque na agenda: 
26 de setembro é Dia Mundial 

do Coração{ {
Infelizmente, ainda não temos uma resposta defini-

tiva para essa questão, mas estudos recentes indicam 
que o uso diário de aparelhos auditivos pode auxiliar 
na diminuição do declínio cognitivo2. Em um estudo 
retrospectivo feito por Dawes e colegas foi mostrado 
que há relação entre a perda moderada e severa e o 
declínio de memória e que os pacientes que não usam 
aparelhos tiveram maior declínio cognitivo ao longo de 
20 anos, quando comparado a pacientes que são usuá-
rios de amplificação1. Entretanto, devido ao grupo de 
participantes ser relativamente pequeno e por falta de 
controle de outros fatores que podem aumentar o risco 
de perda auditiva (diabetes e hipertensão), os autores 
concluíram que seria necessária a realização de outros 
estudos para confirmar essa relação.

Em um estudo conduzido no nosso centro de pesqui-
sa da Starkey, em Minneapolis, foi mostrado que existe 
uma correlação significativa entre a habilidade cogniti-
va dos participantes e o nível de satisfação com o  apa-
relho auditivo. Essa relação sugere que pacientes com 
maior declínio cognitivo tendem a experenciar maior 
insatisfação com aparelhos auditivos2. Pesquisas como 
esta podem auxiliar fonoaudiólogos a determinar quan-
do um paciente é um bom candidato para amplificação 
e promover um aconselhamento mais personalizado.

Apesar do grande número de pesquisas realizadas na 
área da cognição e audição, a maioria dos pesquisado-
res ainda recomenda que fonoaudiólogos clínicos não 
conduzam testes cognitivos como parte da sua rotina de 
avaliação auditiva. A justificativa se dá devido à falta de 
métodos de validação desses testes na clínica fonoau-
diológica e a possível falta de acompanhamento psico-
lógico de pacientes diagnosticados por fonoaudiólogos. 
No entando, novos estudos estão sendo feitos para de-
senvolver instrumentos de avaliação que possam ajudar 
a entender  mais profundamente as habilidades cogniti-
vas dos pacientes e produzir tratamentos mais efetivos.

Há relação entre a habilidade cognitiva dos participantes 
e o nível de satisfação com o  aparelho auditivo

Fonoaudiólogos que trabalham com pacientes com 
perda auditiva sabem o quanto é importante entender 
não somente os limiares auditivos no audiograma, mas 
também como o paciente interage com o mundo ao seu 
redor. Essa interação vai depender de diversos fatores, 
como o local onde vive o paciente, sua vida familiar, sua 
rotina diária e seu estado cognitivo. Dentre esses fato-
res a cognição é uma das partes que mais tem atraído a 
atenção de pesquisadores sendo que ela pode ser me-
dida e avaliada de uma forma mais objetiva.

O interesse na relação entre cognição e audição tem 
crescido muito nos últimos anos especialmente depois 
da publicação de dois estudos conduzidos por um gru-
po de pesquisadores da Johns Hopkins University3,4. 
Os estudos sugerem que idosos com perda auditiva 
tem maior risco de adquirir problemas cognitivos e que 
quanto maior o nível da perda maior o risco.

No entanto, é importante ressaltar que ainda não 
se sabe quais são os mecanismos que causam essa re-
lação. Um dos fatores já estabelecidos na literatura é 
que a perda auditiva pode causar isolamento social e 
depressão e que esses fatores estão associados ao de-
clínio cognitivo1. 

Do ponto de vista clínico, basta perguntar a qualquer 
paciente que, devido a uma perda auditiva, perdeu a ha-
bilidade de se comunicar com sua família em ambientes 
ruidosos ou não podem mais participar de atividades 
com seus amigos e a razão dessa relação se torna clara. 
Apesar de sabermos do isolamento social e dos proble-
mas cognitivos causados pelos problemas de audição, 
algumas questões relacionadas ao uso do aparelho 
auditivo como meio para retardar o declínio cognitivo 
permanecem.

Referências:
1. DAWES, P., Emsley, R., Cruickshanks, K. J., Moore, D. R., Fort-
num, H., Edmondson-Jones, M., . . . Munro, K. J. (2015). Hearing 
Loss and Cognition: The Role of Hearing Aids, Social Isolation and 
Depression. PLoS ONE, 10(3). doi:10.1371/journal.pone.0119616
2. GALSTER, E., Wolfe, A., Gruhlke, A., & Galster, J. A. (2015, 
March). Examining Relationships Between Cognitive Status and 
Hearing Aid Factors. Poster session presented at the meeting of 
the American Academy of Audiology, San Antonio, TX. 
3. LIN FR, Metter EJ, O’Brien RJ, Resnick SM, Zonderman A, & Fer-
rucci L. 2011a. Hearing loss and incident dementia. Arch Neurol., 
68, 214-220.
4. LIN FR, Ferrucci L, Metter EJ, An Y, & Zonderman AB, Resnick 
SM. 2011b. Hearing loss and cognition in the Baltimore Longitudi-
nal Study of Aging. Neuropsychology, 25(6), 763-270.

SuPorTe TéCnICo: 
clientes mais próximos 
e satisfeitos

Investir no suporte aos clientes e distribuidores para infor-
mar, orientar e apresentar soluções quando são necessárias é 
essencial para fidelizar os clientes que precisam estabelecer 
a confiança de que serão apresentadas soluções diante de to-
das as situações, por mais complexas que sejam. Por essa ra-
zão, a Starkey do Brasil criou um Suporte Técnico, que disponi-
biliza equipe técnica especializada, pronta para proporcionar 
um atendimento mais que completo aos pacientes. Criado a 
partir da reestruturação do departamento de atendimento 
ao cliente, o Suporte Técnico da Starkey irá “especializar e au-
xiliar mais os profissionais nas dúvidas técnicas dos produtos 
(aparelhos auditivos e softwares). Para isso, designamos um 
profissional da área para oferecer atendimento personaliza-
do”, detalha Camila Quintino, fonoaudióloga e gerente de 
Produtos da Starkey.

O suporte técnico possui o intuito de aproximar ainda mais 
a relação fábrica e profissional distribuidor de todo o Brasil. 
“A fonoaudióloga especializada Mariana Stenico está com-
pletamente voltada aos atendimentos telefônicos, acessos 
remotos e orientações via e-mail para sanar as dúvidas dos 
profissionais relacionadas a produtos”, salienta Camila. 

Ter um suporte de confiança e qualidade para o cliente é 
uma das maneiras de mostrar que a empresa preza e reconhe-
ce a qualidade e eficiência dos seus produtos, mesmo no pós-
-venda. Camila Quintino aponta que “o objetivo deste atendi-
mento especializado e personalizado é maximizar e otimizar 
o uso dos produtos de qualidade Starkey, para que todos os 
usuários sejam beneficiados com a melhor audição”.

Mariana Stenico, fonoaudióloga 
responsável pelo  atendimento do 
Suporte on line Starkey

Suporte Técnico 
atendimento feito pela 

fonoaudióloga Mariana Stenico
suporte_tecnico@starkey.com.br 

ou 0800 7720 654{ {
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