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William (Bill) F. Austin iniciou o Serviço de Audição Pro-
fissional, um programa completo de reparo de audição, 
em 1967. Quatro anos mais tarde, já sensibilizado e en-
cantado com o mundo da audição,  Austin comprou a 
Starkey Laboratórios, uma pequena empresa de moldes 
de aparelhos auditivos, fundindo as duas empresas. 

Ao longo da década de 1970, a Starkey cresceu 
abrindo instalações em países da Europa e no Canadá. 
Em 1978, Austin começou um projeto que anos mais 
tarde mudaria a vida de milhões de pessoas ao redor 
do mundo: inaugurou o Fundo Starkey, um programa 
de reciclagem de baterias, cujos rendimentos ajudava 
quem precisava de assistência auditiva, mas não tinha 
condições de pagar. O programa evoluiu de forma 
incrível e se transformou na Fundação Starkey, reco-
nhecida internacionalmente pelo trabalho desenvol-
vido e pela doação de aparelhos auditivos e acessó-
rios, principalmente em países pobres.

Em sua busca incansável para que as pessoas pos-
sam ouvir melhor, em 2004, Austin implantou o Cen-
tro de Pesquisa Starkey Hearing, em Berkeley, Ca-
lifórnia. Ali, passou a se concentrar em questões de 
investigação de audição a longo prazo, bem como no 
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desenvolvimento de novos produtos e tecnologias.
Uma grande conquista viria em 2006, ano em que a 

Starkey revolucionou a indústria com a introdução do 
primeiro aparelho auditivo com tecnologia digital. Com 
a inovação, os deficientes auditivos ganharam uma tec-
nologia capaz de  eliminar praticamente todo o feedback 
em próteses auditivas, o que lhes garantiu uma audição 
mais clara e uma comunicação mais eficiente.  
No mesmo período, as inovações da Starkey, funda-
da por Austin, ultrapassaram a pesquisa e a fabrica-
ção quando, de forma pioneira, organizou a  1ª Expo 
Inovação, dirigida à  indústria auditiva. Mais de 3 mil 
profissionais da área da saúde auditiva prestigiaram 
o acontecimento inédito, que contou com palestra 
do ex-presidente Bill Clinton, discursos de líderes de 
pensamento da indústria, cientistas de classe mundial 
e executivos de empresas. 
Ao longo de sua jornada profissional, Bill Austin sem-
pre prezou pela qualidade e tecnologia dos produtos 
e serviços oferecidos pela Starkey. O prazer de devol-
ver a capacidade de ouvir, sonho do jovem Austin, é 
o que move diariamente o trabalho de toda a equipe 
Starkey pelo mundo. 

A Fundação Starkey (Starkey Hearing Founda-
tion) realizou mais uma de suas missões na in-
cansável jornada de devolver a audição a quem 
necessita. Desta vez, a missão esteve na cidade 
do Rio de Janeiro (RJ) onde doou mais de 400 
aparelhos auditivos para crianças e adultos. 
Com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde 
do Rio de Janeiro e da banda Hollywood Vam-
pires, a Fundação cuidou de toda a preparação 
e avaliação para a doação, ocorrida em setem-
bro de 2015.

Fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas e 

leva alegria ao devolver o dom da 
audição para mais de 200 pessoas 

outros profissionais da área da saúde  contri-
buíram para a realização da missão no país.  
Uma pré-seleção foi feita em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janei-
ro para identificar pacientes em fila de espera 
no Sistema Único de Saúde (SUS). 

“Esse é o melhor trabalho que poderíamos 
fazer. Ajudar as pessoas é o que dá significa-
do à vida. As nossas vidas se estendem através 
dos presentes que damos para a nossa comu-
nidade e para a humanidade”, declarou o fun-
dador da organização, William (Bill) F. Austin.
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“Ouvir é um dos melhores prazeres da vida. A 
missão da Fundação aqui no Brasil mudou a 
minha vida. Agora tenho perspectivas e posso 
pensar no futuro. O que antes era algo incer-
to, hoje é só alegria e os planos não param. 
Só tenho a agradecer por tudo e dizer que foi 
algo maravilhoso na minha vida”. 

Talles Lopes, 34 anos

“Tenho duas vidas: uma antes e outra 
depois do uso do aparelho auditivo. Não 
tenho palavras para expressar o tamanho 
do meu agradecimento a todos os envolvi-
dos, que sempre nos trataram com muito 
carinho, educação e profissionalismo. Estou 
vivendo um sonho”.

Daniele Rodrigues, 32 anos

Bill Austin:  
uma trajetória de amor pela profissão

Fundação Starkey      

“Hoje, sou outra pessoa. Estou escutando 
diversos barulhos que jamais imaginaria 
ouvir. Estou muito mais feliz e consigo ima-
ginar a minha vida no futuro. A Fundação 
Starkey chegou na minha vida para mudar 
tudo e para melhor”.

Priscila Cipriano, 28 anos

“Consigo ouvir tudo com mais clareza. Não 
preciso falar alto como tinha que fazer antes. 
Até no trabalho as pessoas já perceberam a 
diferença. Agradeço imensamente à Fundação 
Starkey por tudo, todos foram muito educados, 
cordiais e lutaram junto com a gente para que 
tudo saísse conforme planejado”.

Janaina da Silva, 47 anos

“ “
Equipe Starkey se empenhou para 
concretizar o sonho de voltar a ouvir

09 de Dezembro: 
Dia do Fonoaudiólogo { {Parabéns, fonoaudiólogos! É com o seu 

trabalho diário que, juntos, encontramos 
soluções e tecnologias capazes de concretizar 

sonhos e transformar vidas.



tecnologia
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Quase dois milhões de aparelhos 
auditivos doados em suas missões 
ao redor do mundo. Esse é o resul-
tado da maravilhosa iniciativa da 
Fundação Starkey, que atua desde 
1984 para que as pessoas que mais 
precisam possam ter de volta o dom 
da audição. Anualmente, são mais 
de 100 mil aparelhos auditivos des-
tinados a crianças e adultos em suas 
missões sempre bem sucedidas.

E a ação aqui no Brasil também 
foi um sucesso!  Mais de duzentas 
pessoas tiveram o prazer de voltar a 
ouvir ou puderam  ouvir pela primei-
ra vez. Sem dúvida, a solidariedade   
transformou a vida desses pacientes 
que aguardavam na fila do Sistema 
Único de Saúde (SUS) para receber 
um aparelho auditivo.

A missão da Fundação Starkey 
mundo afora carrega consigo um ou-
tro  importante papel: a contribuição 
para  o desenvolvimento social do 
país que visita. Ao resgatarem o dom 
da audição, as pessoas podem reto-
mar suas vidas, fazendo  planos para 
o futuro, com mais alegria, esperança 
e confiança.  Conheça mais sobre o 
trabalho da Fundação Starkey no site 
www.starkeyhearingfoundation.org  

A Starkey do Brasil se orgulha de 
ter contribuído para a realização da 
ação em terras brasileiras. Além dis-
so,  também estamos orgulhosos 
de trazer ao mercado nacional uma 
nova geração de moldes, que foi pos-
sível graças à tecnologia de ponta de 
novas impressoras instaladas na fá-
brica de Campinas (SP).  Agilidade na 
fabricação de peças e uma qualidade 
ainda melhor dos moldes estão entre 
os benefícios que os pacientes terão. 

Até a próxima, 

Marco Ferreira,
Diretor da Starkey do Brasil

Juntos, podemos 
mudar o mundo! Amor pela audição!
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A emoção de voltar a ouvir
A emoção tomou conta do Copacabana Palace Hotel 
durante a missão da Fundação Starkey na cidade do 
Rio de Janeiro (RJ). Risos se misturaram às lágrimas de 
alegria, num momento único, quando as pessoas tive-
ram de volta o dom da audição. Este foi o cenário vivi-
do por todos durante a ação, que teve a participação  
das bandas Hollywood Vampires (da qual faz parte o 

famoso ator norte-americano, Johnny Deep), e a Que-
ens of the Stone Age, além de 38 voluntários, entre eles 
22 profissionais da saúde. Todos uniram forças para 
atender às mais de 200 pessoas carentes, entre crian-
ças e adultos, na doação de aparelhos auditivos e de 
acessórios, que vão transformar a vida dessas pessoas. 

Impressoras 3D  
garantem qualidade e conveniência 
na produção de moldes

Uma tecnologia de ponta está colaborando para melhorar 
ainda mais a qualidade dos aparelhos auditivos da Starkey, 
fabricados no Brasil: duas impressoras 3D estão produzindo 
moldes de acrílico e de silicone, desde o último mês de agos-
to. “A incorporação de impressoras 3D no processo produtivo 
permite maior fidedignidade à anatomia da orelha, bem como 
nos proporciona moldes com melhor acabamento, além de 
reduzir o tempo de produção”,  explica Priscila Solera, fono-
audióloga e gerente de Produção da Starkey.

O novo processo de fabricação de moldes permite ainda 
que o paciente, que já possui um molde digital, possa ter ou-
tro sem sequer sair de casa. Isto porque a imagem do pré-
-molde do paciente ficará armazenada por três anos. Com 
isso, a conveniência passa ser também um grande benefício 
neste processo, pois a qualquer tempo o molde poderá ser 
reimpresso sem a necessidade de expor o paciente ao proce-
dimento de nova pré-moldagem. 

Todos os moldes continuam sendo personalizados, ou seja, 
seguem as características anatômicas de cada paciente, o que 
proporciona mais conforto e melhor resultado na adaptação, 
quando em conjunto com um aparelho auditivo retroauricu-
lar ou RIC. Segundo Priscila, existe uma ampla gama de esti-
los que, no passado, tínhamos limitações em produzir manu-
almente, mas  agora estão disponíveis para nossos clientes, 
graças à tecnologia 3D.

A tecnologia digital para produção de moldes já existe há 
algum tempo no mercado e é bastante diversificada, embora 
poucas empresas no Brasil tenham esse recurso disponível. 
Para Priscila, estas impressoras surpreendem pelo tamanho, 
capacidade produtiva e qualidade do produto final.

Priscila Solera, fonoau-
dióloga e gerente de 
Produção da Starkey

Qual a importância dos testes auditivos durante 
as missões?
Se os testes auditivos precisos estão disponíveis, va-
mos usá-los, mas nós achamos que o audiograma sozi-
nho apenas diz sobre a capacidade de ouvir da pessoa. 
Ao longo dos anos, Bill Austin e a equipe da Fundação 
desenvolveram o “Wide Frequency Audibility”, modelo 
comportamental, que se baseia na audibilidade para ou-
vir o discurso, evitando desconforto sonoro para sons 
altos e o equilíbrio bilateral entre as orelhas. Algumas 
pessoas podem não estar cientes de que começamos 
cada encaixe com a suposição de que um paciente é um 
candidato para aparelhos auditivos binaurais.  Os resul-
tados da vasta coleta de dados revelaram que muitos 
usuários inicialmente preferem ouvir em um nível com 
menor ganho que o possível previsto no limiar audio-
métrico.  É difícil em muitas áreas remotas assegurar 
audiogramas precisos e também é difícil programar um 
esforço baseado em audiogramas para atingir o maio 
número de pessoas. A fala é o sinal mais evidente de que 
a maioria das pessoas ouve uma base diária e, por isso, 
usamos a fala como base apropriada para fornecer a to-
dos a oportunidade de se beneficiar com a amplificação.

Qual é a importância da fundação Starkey na vida das 
pessoas que recebem aparelhos auditivos?
A Fundação Starkey tem desenvolvido programas multi-
-fases em mais de 40 países para garantir o fornecimen-
to de um modelo programado e sustentável de cuidados 
que é projetado para trabalhar com modelos profissio-
nais emergentes de serviço/entrega  para construir uma 
infraestrutura na conscientização sobre a importância 
da audição. Nossa missão é oferecer a todos a oportu-
nidade de ouvir e trabalhar com profissionais locais e 
voluntários para formar e desenvolver um modelo de 
cuidados de saúde auditiva que pode ser usado em todo 
o mundo. Cada país é diferente, mas a audição é o que 
(principalmente) nos conecta uns aos outros.

Qual das histórias que viveu em seu trabalho na fun-
dação  você considera a mais emocionante?
Durante uma missão de Malawi, coloquei aparelho auditivo 
em um jovem (com mais ou menos 15 anos de idade)  cha-
mado Blessing. Ele estava matriculado em uma das escolas 
que receberam as próteses auditivas e estava tão envolvido 
no processo que pedimos para ser um “Estudante Embai-
xador” da missão, enquanto os demais colegas  recebiam 
as próteses. Ele ajudou a construir uma ponte entre a gera-
ção, a cultura e a barreira da língua por ser um defensor de 
seus colegas e, ao mesmo tempo,  ajudando a garantir que 
os alunos sabiam como inserir seus moldes corretamente, a 
trocar baterias, a manipular o controle de volume. E ajudou 
a facilitar a adaptação da prótese auditiva, além de fazer um 
acompanhamento no processo de uma forma que simboli-
za saúde auditiva “baseada na comunidade”. Em anexo, se-
guem fotos dele me auxiliando no processo de adaptação.

Qual é a importância dos profissionais de saúde nas 
missões da fundação Starkey?
A Fundação Starkey usa uma abordagem de múltiplas 
fases para implementar o modelo de base comunitária 
de saúde auditiva. Na fase 1, os parceiros da saúde (pro-
fissionais, ministérios de saúde, hospitais, escolas) são 
identificados para fornecer suporte local, identificar 
pacientes, determinar candidatos, realizar otoscopia e 
fazer impressões de moldes personalizados para a Fase 
2. A Fase 2 é quando os aconselhamentos inicial e ade-
quado são usados para fornecer aparelhos auditivos. A 
Fase 3 é quando ocorre a reabilitação aural. Todos os pa-
cientes da Fase 2 são contatados por diversas semanas 
para garantir que estão sendo beneficiados por seus 
aparelhos auditivos. Ocasionalmente, as mudanças de 
nível de potência, ajustes no molde ou aconselhamento 
adicional são necessários. O número crescente de pes-
soas com perda auditiva,  aliado a uma escassez global 
dos profissionais de saúde auditiva, significa que nós 
dependemos de voluntários da comunidade treinados 
para ajudar a garantir que alcancemos nosso objetivo 
coletivo: “Assim, o mundo pode ouvir”. Uma área que 
estou mais animado é a emergente “Fase 4”, que impli-
ca em garantir treinamento de fala e reabilitação audi-
tiva  às crianças das escolas para assegurar os melhores 
resultados possíveis. Nesta fase  o papel da audiologia 
e da fonoaudiologia é crucial.

O audiologista David A. Fabry, vice-presidente de Au-
diologia e Relações Profissionais da Starkey atua, desde 
2012, na Fundação Starkey, mas ingressou na Starkey 
em 2009. Fabry já participou de mais de 25 missões  em 
países como Uganda, Malawi, Ruanda, Zâmbia, Quénia, 
África do Sul, Tanzânia, México, Filipinas, entre outros. 
“Até 2012, nunca tinha colocado os pés no continente 
africano. Agora, já estive lá mais de 20 vezes, e começo 
a ficar saudoso, se não volto a cada três meses”, afirma. 
Ele, que finalizou seu doutorado pela Universidade de 
Minnesota (EUA) em 1988, falou ao Starkey News sobre 
o trabalho realizado pela Fundação.


