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mental pela Universidade de São Paulo (USP). “O 
sistema tecnológico utilizado também torna os 
sons mais leves audíveis”. 

Além dos benefícios para ouvir sons musicais, 
o Muse também é ideal para o dia a dia. Trânsi-
to, centros comerciais e outros lugares públicos 
são ambientes muito ruidosos. Para dar qualida-
de auditiva ao usuário, a tecnologia Muse possui 
um sistema de redução de ruídos e microfones 
direcionais precisos, o que facilita a audição em 
ambientes sonoros complexos. 

O Muse possui ainda ajuste gradual para que o 
cérebro se adapte aos novos sons que o usuário 
começará a ouvir. O aparelho auditivo não apre-
senta apito, o que o torna mais confortável. “O 
Muse oferece audição sem distorções para sons 
fortes e garante clareza para sons mais leves”, 
afi rma Camila.

Em um mundo conectado, o aparelho, como ou-
tros das linhas Starkey, tem recurso de transmis-
são para telefone. Para os pacientes com perda 
de audição unilateral, o Muse apresenta o recurso 
de transmissão de sons para a orelha saudável.

No Quênia, país localizado na costa Leste do conti-
nente africano, existe em média um fonoaudiólogo 
para um milhão de habitantes. Nesta realidade de ca-
rência, a presença da Fundação Starkey é fundamen-
tal para levar saúde auditiva à população e, por con-

Tony Blair, ex-primeiro ministro britânico, 
e Fundação Starkey, juntos, no Quênia

to é um microfone utilizado por um falante ou uma 
fonte de áudio que consegue transmitir o áudio dire-
tamente para o aparelho auditivo, conforme é capta-
do, sem a utilização de nenhum cabo. O microfone, 
leve e discreto, é compatível com a linha Muse (leia 
texto sobre o Muse). 

Totalmente regulável, o paciente pode alternar 
entre diversos modos, adequando-se ao melhor 
para sua experiência de audição em ambientes difí-
ceis. O novo produto faz parte da linha de acessórios 
SurfLink, que oferece aos pacientes conectividade e 
controle, sem preocupações. 

Conversar em ambientes ruidosos ou com diversas 
fontes de áudio é uma situação complicada para o 
usuário de aparelho auditivo. Dependendo da opção 
tecnológica, pode ser difícil compreender a voz de 
um amigo em uma lanchonete, por exemplo, enquan-
to se ouve vozes de outras mesas, barulho de trânsito 
ou a conversa dos garçons.  Para ajudar o usuário de 
prótese auditiva em conversas entre duas pessoas, 
principalmente em ambientes de difícil audição, a 
Starkey do Brasil faz o lançamento do SurfLink Micro-
fone Remoto

 Como já indica o nome, o SurfLink Microfone Remo-
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sequência, melhorar a qualidade de vida das pessoas 
da região. 

Em maio de 2016, o ex-ministro da Grã Bretanha 
Tony Blair, conheceu o trabalho da Fundação Starkey 
na África ao participar da ação que a equipe da ins-
tituição realizou em Nairobi, capital do Quênia. Blair 
trabalha em projetos da Africa Governance Initiative 
(AGI), apoiando líderes e governos africanos a trans-
formar a realidade daqueles países.

 Durante a ação, foram atendidas muitas pessoas, 
entre crianças e adultos. O co-fundador da funda-
ção, Tani Austin, diretor Filantrópico de Tecnologias 
da Starkey, explicou a atuação da equipe, destacando 
a longa história de ajuda às pessoas mais necessitadas 
do continente, que sofrem com problemas de audição, 
além de oferecer apoio aos profi ssionais de saúde lo-
cais. O ex-ministro britânico afi rmou que os trabalhos 
da Fundação Starkey aliam-se à sua atuação na AGI.   

Mais conforto auditivo para 
músicos e profi ssionais recreativos

mental pela Universidade de São Paulo (USP). “O 
sistema tecnológico utilizado também torna os 
sons mais leves audíveis”. 

mais música em sua vida

SurfLink Microfone Remoto, 
facilidade na hora de conversar

Quando vamos a um único show musical, nossos ouvi-
dos já fi cam incomodados com os ruídos causados pelo 
alto som. Agora, imagina aqueles que trabalham dia-
riamente com música ou em algum lugar de recreação 
e são expostos a esses altos sons com frequência. Mú-
sicos, produtores culturais, artista, DJs, entre outros 
profi ssionais, precisam buscar modos de preservar e 
manter a saúde auditiva. Uma boa alternativa é a utili-
zação regular de moldes auditivos da Starkey: tampões 
e fi ltros efi cientes na conservação da audição. 

 Esses objetos “são atenuadores que trabalham com 
objetivo de preservar a audição dos usuários”, explica 
a fonoaudióloga Camila Quintino, gerente de Produ-
tos da Starkey do Brasil. A profi ssional afi rma: “o uso 
regular destes moldes garantem proteção nos am-
bientes ruidosos”.

Além de conservar a saúde auditiva, os moldes atu-
am em todas as frequências e, ao mesmo tempo, per-
mitem que o usuário ouça as nuances da música, ofe-
recendo total clareza dos sons. “Há possibilidade de 
oferecer fi ltros, dependendo da necessidade de atenu-
ação de cada usuário”, diz Camila.

A Starkey do Brasil tem diversas opções, modernas 
e personalizadas, para atender cada necessidade dos 
profi ssionais de música e recreativos.  Entre os mode-
los disponíveis estão os Tampões Sólidos, que apre-
sentam boa adaptação e dão alta proteção contra ru-
ídos. O tampão é ligado a um cordão, permitindo sua 
fácil remoção. Quando não houver a necessidade de 
uso, a peça fi ca sobre a nuca do usuário, o que reduz 
as chances de perdê-la.

 Já, o Filtro de Ruído de Alta Frequência é um fi ltro 
acústico, que regula os sons a “níveis apropriados de 
fala”. Com esse molde, o ar e o som chegam aos ouvi-
dos de maneira efi ciente e segura. Outra alternativa 
são os chamados Tampões para Músicos, que  atenu-
am o som em todas as frequências: a música fi ca natu-
ral, dentro dos limites seguros de audibilidade. 

Os gostos musicais podem ser variados. Ainda 
mais em um país como o nosso, onde a diversi-
dade de sons é enorme. Apesar das preferên-
cias, o poder da música é universalmente com-
preendido e capaz de proporcionar sensações 
e sentimentos. Não é bom ouvir aquela música 
que marcou um período da sua vida? Ou depois 
de um dia cansativo de trabalho, colocar uma 
playlist musical não é relaxante? E quem não se 
sente bem em um belo espetáculo musical?

Em busca de proporcionar uma experiência au-
ditiva única para os usuários, a Starkey do Brasil 
lança o Muse. Agora, você poderá ouvir sua músi-
ca preferida do jeito que ela foi concebida, com-
preender a voz do cantor ou os acordes da me-
lodia sem qualquer alteração. Com tecnologia 
avançada, este aparelho oferece uma audição 
completa, além de se adaptar ‘as necessidades 
de cada paciente. Para a fonoaudióloga e geren-
te de Produtos, Camila Quintino, o que torna o 
Muse perfeito para quem gosta de ouvir música 
é a sua potência de processamento. “O apare-
lho foca na audibilidade e na qualidade do som”, 
afi rma Camila, mestre em Fisiopatologia Experi-
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A audição é um dom precioso que 
temos. Por isso, devemos cuidar 
bem dela e da nossa saúde em ge-
ral, como sempre mostramos aqui 
no Starkey News, através de dicas 
de saúde e bem-estar. O modo 
que você ouve está relacionado ‘a 
sua qualidade de vida. Ouvir é um 
ato que nos situa no mundo e é o 
mais importante sentido nas rela-
ções interpessoais. Precisamos da 
audição para praticamente tudo: 
trabalhar, estudar, conversar. Pre-
cisamos da audição para o prazer 
em ouvir músicas. 

Pensando nisso, a Starkey do 
Brasil lança o Muse. Ideal para os 
amantes da música, essa tecnolo-
gia, com alto grau de conectivida-
de, vai ajudar você a ouvir aquela 
sua canção favorita perfeitamente, 
com os acordes dos instrumentos 
que mais gosta. Junto com o Muse, 
nós também trazemos para o Brasil 
o SurfLink Microfone Remoto, espe-
cialmente indicado para conversas 
em ambientes ruidosos.  Agora, se 
você é músico, é bom cuidar do seu 
sistema auditivo! Para isto, nós te-
mos uma linha completa de moldes 
especiais, discretos e confortáveis.

Nesta edição do Starkey News 
trazemos também dicas para as 
pessoas que estão começando a 
utilizar aparelhos auditivos e mos-
tramos ainda a importância da 
família na vida de alguém diagnos-
ticado com alguma deficiência au-
ditiva.  Afinal, depois de superadas 
as primeiras dificuldades, o mundo 
voltará a ter as deliciosas nuances 
dos sons de cada dia.

Um abraço,

Marco Ferreira,
Diretor da Starkey do Brasil

O prazer em 
ouvir melhor Audiologistas, cada vez mais necessários
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OUVIR MELHOR:  em família 
A audição é fundamental na hora de se relacionar com 
a família. Ouvir melhor é sinônimo de viver melhor com 
os familiares. Muitas pessoas que possuem deficiência 
auditiva não sabem ou não gostam de relatar seu pro-
blema, por medo ou vergonha. Nesses casos, o papel 
da família, que geralmente está perto da pessoa, é es-
sencial para apoiar, incentivar e conscientizar. 

Ser diagnosticado com um problema auditivo pode 
abalar as relações. “Até que familiares e paciente pas-
sem pelo processo de luto, tempo emocional de acei-
tação da perda, observa-se que as relações sofrem 
desgaste afetivo”, afirma a psicóloga Magali Claudino 
da Silva, do programa de Implante Coclear do Hospi-
tal Penido Burnier, de Campinas. No que diz respeito 
às crianças, “dificuldades no rendimento escolar, sen-
timentos de inferioridade, medo, isolamento social e 
depressão” são alguns problemas apontados pela pro-
fissional. Com os adultos “aumento de dificuldades na 
área profissional, alteração no humor, isolamento so-
cial e depressão” são problemas registrados.

Porém, com o tratamento adequado, o paciente e 
sua família “passam a aceitar a condição e encontram 
meios para melhorar a qualidade de vida e as relações 
interpessoais”, explica Magali. O aparelho auditivo 
pode ser uma ferramenta fundamental nesse proces-
so. “O uso da prótese auditiva não somente atenua a 
perda da audição, mas contribui para o aumento na 

A perda de audição, na maioria das vezes, ocorre de forma 
lenta e gradativa. Perde-se um som aqui, outro acolá. De re-
pente, percebe-se que está difícil ouvir e entender. Então, 
chega o momento de começar a usar uma prótese auditiva. 
O início deste novo momento na vida de um deficiente audi-
tivo exige adaptação à nova e bem-vinda realidade de voltar 
a ouvir melhor. 

Para a fonoaudióloga Camila Quintino, quando o paciente 
começa a utilizar o aparelho auditivo, ele precisa “reaprender 
a ouvir”. No começo, o usuário necessita de mais esforço e 
atenção elevada para compreender os novos sons. “Nas pri-
meiras vezes com a prótese auditiva, o paciente pode passar 
por situações de estresse”, explica Camila.

 Para superar os momentos difíceis nesta fase de adaptação 
e de redescoberta de sons, o acompanhamento do profissio-
nal de fonoaudiologia é essencial. “Exercícios e estimulação, 
junto com o trabalho de reabilitação da audição, são funda-
mentais para o reaprendizado auditivo” afirma a profissional 
da Starkey.  

Várias questões envolvem a adaptação, entre elas o confor-
to físico da prótese dentro do ouvido e o nível de decibéis 
ouvidos. O fonoaudiólogo ajuda o paciente a ter uma nova e 
boa experiência na hora de ouvir, “quer seja para ajustes no 
aparelho auditivo quer seja para terapia de reabilitação audi-
tiva”, conclui Camila.

Quanto ao tempo necessário para superar a fase de 
adaptação depende do perfil de cada usuário. Mas quanto 
maior sua persistência e a ajuda do profissional de fonoau-
diologia mais rápido chegará o momento de ouvir melhor 
e viver melhor!

Qual o papel do audiologista na Starkey?
A Audiologia é o coração da Starkey. Há profissionais 
desta área atuando tanto na fábrica - nas áreas de pro-
dução, treinamento e pesquisa - como no Centro Es-
pecializado de Campinas, realizando os atendimentos 
junto aos pacientes. Este é o profissional que está em 
contato direto com o paciente, conhecendo suas neces-
sidades, expectativas, anseios e dúvidas. A equipe de 
Audiologia da Starkey está sempre pronta para atender 
seus parceiros, a equipe médica, seus pacientes e fami-
liares, inclusive oferecendo um Serviço de Atendimento 
ao Cliente para tirar dúvidas quanto à parte técnica dos 
aparelhos auditivos durante todo o dia. 

Como o audiologista pode ajudar o usuário de apare-
lhos auditivos?
O audiologista é o profissional que vai conhecer mais pro-
fundamente as queixas e dificuldades específicas de cada 
paciente, sendo ele o responsável pelos exames diagnós-
ticos e de acompanhamento da regulagem dos aparelhos 
auditivos. O profissional da audição é preparado para aju-
dar a encontrar uma solução específica para o que busca, 
nos aspectos de tecnologia, estéticos e de conforto.

Hoje se fala que audiologistas são cada vez mais ne-
cessários em função do aumento dos ruídos. Você 
concorda? Por que?
A epidemia de ruído dos dias atuais acontece em silên-
cio. Mais especificamente dentro dos fones de ouvido. 
O problema, que já se tornou crônico, afeta particu-
larmente os jovens. A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) alerta que 1,1 bilhão de jovens em todo o mundo 
correm risco de sofrer perda auditiva devido à exposi-
ção ao barulho causada por seus hábitos diários.
Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Otolo-
gia aponta que o número de deficientes auditivos no 
Brasil deve crescer com o aumento da população ido-
sa no país, que saltou de 2,7% para 7,4% da população 
(IBGE, 2010).  Campanhas de conscientização e políticas 
públicas de saúde também devem ter papel mais central 
no controle desta epidemia anunciada.

Quais recomendações sugere para os profissionais 
que queiram atuar nessa área?
Este é um mercado bastante promissor no curto e lon-
go prazos. O profissional que deseja ingressar nesta área 
deve estar sempre atualizado e em dia com os lançamen-
tos e novas tecnologias, participando de congressos, con-
venções e cursos de atualização com regularidade, para 
conseguir acompanhar as tendências do mercado.
Além disto, o profissional deve estar preparado para 
saber entender o público idoso, especialmente, que 
compõe a maior parte dos pacientes. Saber ouvir, dar 
orientações claras e precisas e ter uma dose extra de 
tranquilidade e empatia podem tornar este trabalho 
mais estimulante.

O que é um audiologista e qual o objetivo da Audiologia?
O audiologista é capacitado a realizar a promoção, pre-
venção, diagnóstico e reabilitação da função auditiva 
e vestibular, incluindo estudo e pesquisa. O objetivo 
principal da Audiologia é garantir a comunicação e a 
qualidade de vida do indivíduo por meio da otimização 
de suas habilidades auditivas, tratando os distúrbios da 
audição e suas consequências no dia a dia do paciente.

Quais são suas principais atividades? 
Este profissional realiza diagnósticos, prognósticos e es-
tabelece tratamentos ou auxilia no estabelecimento de 
condutas de outros profissionais da área da saúde tais 
como pediatras, otorrinolaringologistas, neurologistas, 
neurocirurgiões, geriatras, clínicos gerais e outros.

Onde pode atuar um profissional de audiologia?
Devido à vasta área de atuação, é possível encontrar 
estes profissionais atuando em locais diversificados, 
como clínicas e hospitais, centros auditivos, empresas, 
escolas e em diversos braços da saúde pública. Há au-
diologistas atuando na capacitação e assessoria em 
empresas e na rede de ensino público e privado desen-
volvendo ações, em parceria com gestores, educado-
res, estudantes e trabalhadores, que contribuam para a 
promoção, aprimoramento, e prevenção de alterações 
dos aspectos relacionados à audição.

Qual a importância deste profissional na atualidade?
Seja por uma maior conscientização ou devido a uma 
exposição cada vez maior a ruídos, estes profissionais 
vem sendo mais procurados para tratar desde cedo das 
dificuldades de compreensão e audição da população, 
assim como das queixas cada vez mais frequentes de 
pacientes com zumbido. Devido ao envelhecimento da 
população, de maneira geral,  desenvolvem papel im-
portante para melhor qualidade de vida.

Fga. Ana Cris-
tina Carneiro, 
graduada em 
Fonoaudiologia 
pela  Unicamp - 
equipe Starkey 
do Brasil

Um novo som, uma 
nova vida

aquisição do som, reforçando positivamente a vida da 
pessoa”, ressalta. 

Quando o paciente começa a usar o aparelho audi-
tivo, a família deve estar sempre presente. “A família 
atua de modo efetivo no combate às resistências, in-
dicando toda a possibilidade para uma nova realida-
de de vida, agindo como ponte emocional, social e 
até mesmo espiritual”, define a psicóloga. Os familia-
res também são importantes para fazer “as cobran-
ças no sentido técnico no cuidado com a prótese e o 
uso contínuo, bem como a frequência à fonoterapia, 
ao otorrino e ao psicólogo”. 

Se houver resistência na utilização da prótese, é 
preciso buscar profissionais para esclarecimento e 
ajuda no trabalho de aceitação e conscientização. A 

psicóloga salienta que “a fo-
noterapia, a psicoterapia 

e o suporte técnico da 
empresa original da 
prótese oferecerão 
condições para que a 
pessoa vença todas as 

dificuldades a serem su-
peradas”.

Tecnologia Starkey premiada 
nos Estados Unidos
Compacto, inovador e com avanço tecnológico incrível. Estas são algumas 
características que tornaram o Halo 2 premiado no mercado norte-ame-
ricano.  O reconhecimento é da Revista Best in Class Awards Design, que 
classificou o produto como vencedor em Tecnologia Wearable Inc.,  nos 
Estados Unidos. Com grande capacidade tecnológica, o aparelho auditivo 
possui conectividade sem fio e adapta-se a diversas situações que o usuário 
passa em seu cotidiano. 

Num mundo repleto de ruídos, onde o des-
canso auditivo promovido pelo silêncio qua-
se inexiste, uma profissão ganha destaque: 
a fonoaudiologia com especialização em 
Audiologia. Acompanhe a entrevista com 
a fonoaudióloga Ana Cristina Carneiro, da 
equipe Starkey. Graduada em Fonoaudiolo-
gia pela Unicamp, Ana destaca  o papel deste 
profissional na atualidade.
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