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Microcanal 
Invisível,
inovação e tecnologia 
para os jovens 

 No período da vida em que as aparên-
cias são muito importantes descobrir-se 
deficiente auditivo é uma grande barreira 
a ser enfrentada. Além disso, as muitas 
atividades características desta etapa da 
vida, além do trabalho, como prática de 
esportes, novos relacionamentos amo-
rosos e encontro com amigos pedem um 
aparelho auditivo que esteja de acordo 
com este momento.

 Para ajudar jovens nesse contexto, a 
Starkey do Brasil disponibiliza o Micro-
canal Invisível. “O aparelho Microcanal 
Invisível possui tecnologia de ponta e é 
bastante discreto. Indicado para graus de perda 
auditiva variados, ele pode ser adaptado na maioria 
dos jovens”, explica a fonoaudióloga e gerente de 
Produtos, Camila Quintino, mestre em Fisiopa-
tologia Experimental pela Universidade de São 
Paulo (USP). 

 Por ser colocado na parte interna da orelha, é 
imperceptível para as pessoas, o que traz uma 
grande vantagem estética, importante para jovens, 
mas também para outras faixas de idade.  

 Mas os benefícios do Microcanal Invisível vão 
além: é 100% personalizado, digital e completa-
mente programável. Foi projetado para manter e 
melhorar a compreensão da fala onde há muito 
ruído e para reduzir o esforço auditivo. 
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não é preciso fazer o ajuste novamente! Uma 
vantagem possível porque a ferramenta usa o 
recurso do GPS disponível no smartphone. 
 Outra característica do Halo BTE para os 
jovens que gostam de ouvir música, é que ele 
permite escutar mídias direto do 
aparelho auditivo, sem que o 
paciente precise segurar o 
celular no ouvido ou usar fone.  
 Os aparelhos auditivos Halo 
são compatíveis com iPhone 6 
Plus®, iPhone 6®, iPhone 5s®, 
iPhone 5c®, iPhone 5®, iPhone 
4s®, iPad Ai®r, iPad 4®, iPad 
mini® com tela de Retina, iPad 
mini, iPod touch® (5ª geração).

HALO BTE, 
a tecnologia para ouvir melhor
 Hoje a tecnologia é parte integrante do dia a dia 
de qualquer jovem. E ela também está presente em 
aparelhos auditivos, como o Halo BTE, que permite 
total controle através de um smartphone. Em 
lugares de grande ruídos, como uma festa ou show, 
é possível ajustar os níveis de som através de um 
aplicativo. “O aplicativo TruLink disponibiliza total 
controle ao usuário para selecionar memórias com 
ajustes mais direcionados a ambientes ruidosos”, 
conta Camila.  Além de disponibilizar a ferramenta 
SoundSpace, em que o próprio usuário pode fazer 
ajustes na programação do aparelho auditivo para 
maior conforto em situações de grandes ruídos. 

Repetindo os programas, sem novos ajustes
 Você costuma ir a um local ruidoso mais de vez? 
Através do aplicativo é possível criar memórias 
geográficas. Isto é, esse recurso permite ajustar o 
som local de um lugar específico à preferência do 
usuário. Assim, quando retornar aquele ambiente, 

 Gostos musicais podem ser únicos, mas o poder 
da música é universalmente compreendido. Graças 
ao poder de comunicação dos aparelhos auditivos 
Muse, você poderá desfrutar da sua música favorita 
de uma forma totalmente nova.

VEM AÍ,
para amantes da música.



Depois do Brasil, Fundação Starkey
realiza diversas missões pelo mundo 

 Após realizar missão no Rio de Janeiro, em 
setembro de 2015, a Fundação Starkey promo-
veu mais dez ações pelo mundo. Passando pelo 
Haiti, Filipinas, Estados Unidos, África do Sul e 
Peru. Todos os eventos mantiveram a grande 
missão de levar soluções auditivas para 
pessoas de diferentes povos e culturas. 
Oferecendo, sobretudo aos mais necessitados, 
a oportunidade de voltar ouvir, melhorando a 
comunicação com as pessoas ao redor.  
 Nas ações desenvolvidas, com o apoio de 
instituições, empresas, personalidades do 
esporte e das artes, a Fundação Starkey 
arrecadou fundos e promoveu doações de 
aparelhos auditivos.  Entre os parceiros está o 
time esportivo Delta Zeta Sorority, que, na 
terceira missão anual da Fundação, em sua 
sede, nos Estados Unidos, fez uma doação de 
US$ 500 mil, recurso que será utilizado para 
levar soluções auditivas e melhorar a qualida-
de de vida de pessoas em todo o mundo.  
 No Haiti, em dezembro de 2015, depois de 11 
semanas de trabalho no país, foi realizada a 
última missão internacional da Fundação 
Starkey. Mais de 1000 pessoas receberam 
aparelhos auditivos e puderam voltar a ouvir. O 
Haiti, há seis anos, sofreu um forte terremoto, 

que aumentou a pobreza na região e tornou o 
país ainda mais dependente de ajuda externa. 
Essa ação foi fundamental para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas com problemas 
auditivos no país.
 Já no Peru, vizinho do Brasil, durante 30 
dias, a equipe da Fundação Starkey passou por 
diversas cidades ajudando milhares de pesso-
as com dificuldades auditivas.  Em Lima, 
capital do país, as ações da Fundação atende-
ram cerca de 600 pessoas por dia. Durante um 
mês no país da América Latina, muitas históri-
as emocionaram a equipe, entre elas a do casal 
Alfredo e Maximiliana, juntos há 64 anos. 
Apaixonados desde a adolescência, o casal 
estava com grandes dificuldades de convivên-
cia, já que ambos enfrentavam problemas para 
ouvir. Quando receberam os aparelhos da 
Fundação Starkey, ficaram extremamente 
agradecidos pelo fato de poderem voltar a 
conversar!  
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 É na juventude que fazemos grandes 
escolhas e descobrimos o mundo ao nosso 
redor. Para aproveitar as oportunidades, 
ouvir bem é algo fundamental. Sendo 
assim, é preciso cuidar da saúde auditiva 
desde cedo. Geralmente o jovem está mais 
exposto a ruídos. Eventos musicais e festas, 
além de todo o barulho nas ruas de nossas 
cidades podem afetar drasticamente a 
audição. Por isso, é preciso  buscar 
maneiras de reduzir os danos na audição. 
Alimentação saudável e a prática de 
esportes podem ser bons caminhos. 
 
 E para os que já sofrem de alguma 
dificuldade na audição, nós, da Starkey, 
oferecemos soluções auditivas modernas, 
tecnológicas e discretas, que  ajudarão  a 
ouvir melhor no dia-a-dia. Uma solução é a 
linha Microcanal Invisível, que oferece ao 
usuário grandes vantagens. Os aparelhos 
são discretos e personalizados, ideal para 
as mais diversas atividades, como trabalho, 
estudos, esportes e eventos sociais. A 
tecnologia também está a favor da 
qualidade de vida do deficiente auditivo 
jovem – e de qualquer idade: o Halo BTE traz 
todas as vantagens de uma conexão com o 
aparelho celular. Exatamente como todo 
jovem gosta. Controlar o aparelho auditivo 
com um simples toque no smartphone. 

 Esta edição do Starkey News também 
fala sobre os cuidados necessários para 
manter o bom funcionamento e ter 
durabilidade do aparelho auditivo. Além 
disso, vamos mostrar as ações da Fundação 
Starkey pelo mundo, que vem ajudando 
cada vez mais pessoas  a ouvir novamente. 

Boa leitura! 

Marco Ferreira
Diretor da Starkey Brasil

 Você anda esquecendo 
alguns cuidados básicos 
c o m  s e u  a p a r e l h o 

auditivo? Até já o esque-
ceu em algum lugar? E 

você se pergunta: “Nossa, 
mas como isso foi acontecer?”. 

Você está certo em preocupar-se. 
Afinal, seu aparelho auditivo é como uma joia - até mais 
preciosa -, porque o ajuda a ter uma melhor comunicação com o 
mundo ao seu redor. Então, vamos deixar aqui algumas dicas 
para cuidar deles com todo o carinho.
 A primeira dica é manter seu aparelho auditivo sempre limpo. 
Calor, umidade e sujeiras podem comprometer o equipamento.  
Para a limpeza, use uma escova de limpeza ou um pano macio 
para retirar a sujeira ao redor dos controles, microfone e 
compartimento da bateria. Mas atenção, nunca utilize água, 
solventes, produtos de limpeza ou óleos.
 Uma reclamação constante é o acumulo de cera, o que é 
comum.  Para ajudar nesse problema, você pode usar o protetor 
exclusivo Hear Clear, que utiliza protetores de cera descartáveis 
e inovadores, prevenindo o acúmulo de cera no receptor do 
aparelho auditivo. 
 Outra orientação é abrir o compartimento de bateria quando 
não estiver usando o seu aparelho auditivo, isso permite que a 
umidade evapore. Também não deixe seu aparelho em qualquer 
espaço da sua casa ou do trabalho. Mantenha-o em um local 
seco e seguro, longe do sol, mas em um lugar de fácil acesso, 
pois ele é seu companheiro, sempre deve estar ao seu lado.  
 Na hora de colocar e retirar seu aparelho do ouvido, cuidado 
para não danificá-lo. A bateria é uma parte fundamental: 
sempre verifique se ela está em bom funcionamento.  Quando 
for trocá-la, faça com delicadeza, seguindo as instruções, e 
nunca se esqueça do meio ambiente: descarte a bateria velha 
em lugares apropriados. 
 Você acha que seu aparelho está com algum problema? Se 
isso acontecer, nunca tente você mesmo consertá-lo! Além de 
estar violando a garantia e as normas de seguro, você pode 
facilmente danificá-lo ainda mais. Em caso de mau funciona-
mento, veja se a limpeza está em dia, se a bateria está correta e 
funcionando. Se os problemas persistirem, contate o seu 
profissional da audição. Muitos problemas comuns podem ser 
resolvidos no próprio consultório do seu profissional da 
audição. 
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TECNOLOGIA

Cuidados diários com 
seu aparelho auditivo
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 Num tempo em que o silêncio parece ter 
desaparecido de nosso dia a dia, a audição tem 
sofrido grandes impactos e consequentes 
perdas. Entre os jovens, o uso excessivo de fones 
de ouvido e sons 'nas alturas' faz com que a perda 
auditiva ocorra mais cedo. Para falar sobre o 
assunto, o Starkey News entrevistou a fonoau-
d ió loga ,  Natasha  Fregnani ,  do  Centro 
Especializado Campinas. Natasha é graduada 
em fonoaudiologia pela Unicamp e pós-graduada 
em Próteses de Amplificação Sonora pelo Centro 
de Estudos dos Distúrbios da Audição (Cediau).   
Acompanhe:

Os jovens estão expostos com mais frequências 
em ambientes de ruídos elevados. Quais os 
problemas que essa exposição gera a curto e 
longo prazos?
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
cerca de 1,1 bilhão de adolescentes e jovens 
adultos estão em risco de perda auditiva. A causa 
seria o uso inseguro de dispositivos de áudio, 
incluindo smartphones, e exposição a níveis 
sonoros prejudiciais em locais como bares, 
discotecas e eventos esportivos.
O som intenso e constante pode causar uma 
lesão nas células auditivas e fadiga, tendo como 
consequência a perda auditiva e o zumbido. Ou 
ainda, se utilizado com muita frequência, ele 
tampa o canal auditivo aumentando o risco de 
proliferação de bactérias e infecção.

Em shows, festas, existem maneiras de ameni-
zar o problema de intenso ruído? 
Sim, podemos controlar ou amenizar de duas 
formas: diminuindo a frequência da exposição e a 
proximidade da fonte sonora. Ou seja, não 
ficarmos muito próximos aos amplificadores e 
geradores de som destes eventos.
O uso de tampões protetores é uma alternativa 
mais segura. Existem modelos específicos que 
filtram apenas o ruído, fazendo com que a pessoa 
continue ouvindo os sons da fala – ideal para 
quem conversa em ambientes ruidosos, não 
podendo fazer uso de protetores convencionais. 
A Starkey oferece esses protetores, que são 
feitos sob medida para cada usuário.

Jovens têm usado frequentemente os fones de 
ouvido. Esse uso pode trazer danos à audiçao 
mesmo com sons em decibéis menos elevados?  
O problema do fone de ouvido é quando utilizado 
com o equipamento transmitindo áudio muito 
intenso. Até 80 dB não colocamos as células da 
orelha interna em risco. Contudo, um volume 
recomendado seria em torno de 65 dB. 

Saúde auditiva dos jovens corre perigo

E como podemos medir esta intensidade no   
dia a dia?
Para conseguirmos medir isso podemos nos 
utilizar do seguinte parâmetro: enquanto o som 
estiver ligado, devemos conseguir ouvir, 
simultaneamente, o que uma pessoa fala ao 
nosso lado em um tom de voz baixo. 

Qual o tempo de exposição ao som direto no 
ouvido pode ser considerado como não prejudi-
cial à audição?
O tempo de uso está diretamente relacionado 
com a intensidade do som. Quanto mais alto, 
menor o tempo de exposição permitido. 
Devemos lembrar das outras exposições além 
do fone, como o barulho do trânsito, música alta 
em academia, uso de secadores de cabelo, etc.

No dia a dia, quais os cuidados para manter a 
saúde auditiva dos jovens?
Para isso, podemos indicar algumas dicas:
•  Use os fones de ouvido esporadicamente;
•  O volume dos aparelhos de MP3 e celulares 
com fones de ouvido não deve ultrapassar 
metade da capacidade do aparelho;
•  Dê preferência aos fones externos;
• Não escute música em ambientes muito 
barulhentos;
• Para limpeza das orelhas utilize apenas 
tolhas, abandonando o uso de hastes flexíveis;
•  Descanse os ouvidos.

Muitos jovens sofrem com zumbidos. Quais são 
as causas desse problema? E como resolvê-lo?
O primeiro passo é entender que o zumbido não 
é uma doença, mas sim um sintoma. Ele pode 
ser consequência de uma fadiga transitória ou 
até mesmo indicar o início de uma perda 
auditiva. No entanto, muitos outros fatores 
podem dar origem a essa sensação. O ideal é 
consultar um médico otorrinolaringologista. Os 
tratamentos são diversos e incluem desde 
intervenções medicamentosas e alterações na 
dieta até o uso de aparelhos auditivos para    
este fim.

A Starkey 
oferece protetores 
sob medida 
para proteger 
a audição!



 A alimentação saudável, aliada a um estilo de vida 
com atividades físicas constantes, nos deixa mais 
saudáveis, com reflexos em todos os aspectos de 
nosso corpo, do coração ao humor. Uma alimenta-
ção equilibrada favorecerá o indivíduo que tenha ou 
não problema de audição, porque todas as células do 
organismo recebem nutrientes em dose significan-
tes para se reestruturarem de forma equilibrada. 
Todas as reações orgânicas são realizadas de forma 
adequada, sem excessos ou carências, o que resulta 
em saúde e bem estar, incluindo a saúde auditiva. A 
nutricionista Luciana Di Pietro Magri, mestre e 
doutora em Biologia Funcional e Molecular pela 
Unicamp, explica que “os alimentos são fontes dos 
nutrientes para formação de neurotransmissores 
(acetilcolina, dopamina, glutamato), que serão 
utilizados nas transmissões dos sons”.  Segundo 
Luciana, há também alimentos que podem levar a 
uma diferenciação no ouvido, no que se refere ao 
labirinto. Veja os exemplos indicados pela nutricio-
nista de Campinas (SP): 

a) o consumo excessivo de cafeína afeta a irrigação 
do labirinto. Pode também ter efeito psicoestimu-
lante, diminuindo o tempo de reação ao estímulo;

b) o sal como perturbador do labirinto, está relacio-
nado ao aumento da pressão nos vasos, dificultando 
a irrigação e a chegada de nutrientes à parte interna 
da orelha;

Coma bem! 
A saúde auditiva agradece. 

c) açúcar em excesso, em indivíduos com alteração 
no metabolismo do carboidrato, pode interferir nas 
estruturas do labirinto, fazendo com que ele mande 
mensagens erradas ao cérebro;

d) bebidas alcoólicas podem causar uma intoxicação 
aguda e, assim, favorecer o aumento na densidade 
dos líquidos labirínticos, causando vertigens agudas 
e intensas, vômitos e problemas na coordenação 
motora e nos reflexos

e) há necessidade de comer a cada 3-4 horas, 
porque o labirinto precisa de um aporte constante de 
glicose e oxigênio para exercer suas funções 

f) e finalmente não pode faltar: dois litros de água 
por dia, para as reações biológicas que ocorrem no 
corpo.

Para concluir, Luciana faz um alerta: “é importante 
observar que, nos dias de hoje, o que mais temos são 
pessoas que apavoram a população com alimentos, 
de forma a desorganizar o que de melhor temos: 
alimentação!” 

Dra. Luciana Di Pietro Magri
Nutricionista
Mestre e Doutora em Biologia Funcional
e Molecular pela Unicamp
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