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Ouviu essa? 
Ação com apoio da 
Microsom doa mil 
aparelhos auditivos

A era dos 
recarregáveis
Você sabe a diferença desses novos 
produtos para os seus ouvidos?



az um bom tempo que usar um 
aparelho auditivo deixou de ser 
uma vergonha ou um desconfor-
to para os pacientes. Os avanços 
na indústria e o uso da alta tecno-

logia na área deixaram esses aparelhos cada 
vez menores e mais confortáveis (quase 
invisíveis), mais potentes, inteligentes e 
precisos (verdadeiros minicomputadores) e 
mais duráveis (com design e materiais mais 
resistentes). Além disso, as pessoas também 
têm percebido cada vez mais o quanto os 

Os aparelhos auditivos evoluíram para acompanhar o ritmo de 
quem deseja cuidar da saúde, sem abrir mão do bem-estar

F cuidados com a audição são essenciais para 
uma vida mais saudável e de qualidade. 
Resultado: os aparelhos para tratar a perda 
auditiva perderam a estigma de "recurso 
incômodo e inevitável na velhice" e passa-

para todas as horas.  

Tanto é assim que o último avanço nesse 
mercado é tecnologia recarregável, a 
mesma dos celulares. Agora, não há mais a 
necessidade de trocar as pilhas minúsculas, 
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comprometimento com o cliente e com a missão de ser uma empresa sempre ao lado – e até à 
frente – dos avanços na área de cuidados com a saúde auditiva, a voz e a fala. Lançamentos de 
produtos e serviços à população – incluindo aplicativos e e-books, ações sociais, participação 

ano de 2018 para a Microsom e, nesta edição, damos destaque para algumas dessas novidades.
Boa leitura e até 2019! 

Dilson Pavezi

Discretos, inteligentes 
e agora... recarregáveis! 



e os aparelhos podem ser usados tranquila-
mente ao longo de todo o dia e carregados 
apenas à noite

Segundo a fonoaudióloga Maria do Carmo 
Alves Branco, especialista em Audiologia, 
hoje há dois tipos de soluções recarregá-
veis disponíveis para compra. A primeira e 
mais antiga é a que usa pilha de silver zinc, 
que ainda precisa ser colocada no compar-
timento de pilhas. Já a segunda solução é 
uma novidade comercializada pela marca 
Audiosync, da Microsom: uma tecnologia 
com bateria lithium íon, que é embutida no 
dispositivo. “Como neste caso não há 
necessidade de compartimento de pilha, 
temos um aparelho blindado e mais resis-

tente”, explica Maria do Carmo, 
gerente de Produto no Grupo.
E não é apenas essa a vanta-
gem. Com o nome A4 iQR, o 
novo produto da Microsom 
oferece uma opção de recarga 
maior, com um design bem 
menor e mais discreto do que 
os concorrentes. O fabricante 
também promete mais tempo 
de duração para a bateria, 
entre outros diferenciais 

VANTAGENS DA 
NOSSA SOLUÇÃO 
RECARREGÁVEL

Bateria embutida, permite 
blindagem com mais 
resistência.

Recarga 20% maior.
Tamanho 30% menor.

Bateria muito mais 
durável - acompanha 
a vida útil do aparelho.

Recarga rápida de 15min. 
com duas horas e meia de 
autonomia.

Índice de Proteção (IP) 68: 

altamente resistente à água

O novo A4 iQ Recarregável fornece tudo o que você deseja

 

Indicadores de carga LED: os pacientes 
sabem quando seus aparelhos auditivos estão 
carregando e quando o carregamento está concluído.

Carregador tudo-em-um: 
com bateria portátil, 
consegue carregar 
seus aparelhos auditivos 
3 vezes mais, sem precisar 
ligar na parede.

Pequena, fácil de abrir e de manipular: 
a caixa do carregador pode ser usada para 
transportar e armazenar os aparelhos 
auditivos quando não estiverem em uso.

possui um espaço para 
 

Auto-on: os aparelhos auditivos 
ligam automaticamente ao serem 
removidos do carregador.



Dormir bem é sinônimo de saúde
Tratar distúrbios que atrapalham o seu sono ajuda a prevenir 

diversos males, incluindo a perda auditiva. Nós temos a solução!

lguns problemas que se mani-
festam na hora de dormir 
podem literalmente tirar o sono 
de muita gente. Não só porque 
impedem que a pessoa atinja as 
fases necessárias para que o 

corpo descanse e mantenha-se saudável, 
mas pelo fato de que, se não tratados, 
causam complicações que afetam a quali-
dade de vida ou até mesmo levam à morte.

É o caso da apneia do sono, um distúrbio  
caracterizado por paradas respiratórias 
durante o sono que costumam ocorrer até 
15 vezes ou mais no intervalo de apenas 
uma hora. Essa interrupção constante da 
respiração causa um grande impacto nega-
tivo no estado geral da saúde e já foi asso-

A ciada a diversos males, como hipertensão, 
doenças do coração, diabetes e muitos 
outros. 

O mais recente estudo sobre esses efeitos, 
publicado em 2016 no Journal of Clinical 
Sleep Medicine, mostrou ainda uma relação 
direta entre a apneia e um maior risco (pelo 
menos 30% mais) de surgimento de perda 
auditiva. 
 
Ainda não há cura para a apneia do sono, 
mas ela pode e deve ser tratada. Como? 
Após diagnóstico do distúrbio por algum 

iniciar o tratamento com o uso de um equi-
pamento na hora de dormir conhecido por 

oferecem um tratamento e 
acompanhamento adequado 
com o uso do CPAP para que 
assim, os riscos a saúde por 
conta da apneia obstrutiva 
do sono sejam minimizados.

Quer saber mais sobre 
apneia do sono, perda 
auditiva e CPAP? Vá até 

a ajuda de um especialista.

contínuo que desbloqueia 
as vias aéreas  e impede a 

parada respiratória.

O relaxamento do 
músculo da traqueia 
bloqueia a passagem 
de ar.



Gostou das notícias desta edição? Conhece alguém que pretende fazer uso de aparelhos 
auditivos? Escreva para nós, dê a sua opinião, conte a sua história ou mande a sua dúvida. 

Nossos especialistas estão sempre a postos para conversar, orientar e, claro, ouvir você.

Nosso endereço: contato@microsom.com.br

E AGORA QUEREMOS OUVIR VOCÊ

AÇÃO SOCIAL

As equipes de especialistas da Microsom traba-
lharam voluntariamente e se emocionaram 
durante um evento de doação de mil aparelhos 
auditivos nas cidades de Campinas e Jundiaí, no 
interior de São Paulo. 

Muitas pessoas ali - crianças e adultos - ouviram 
pela primeira vez depois de muito tempo e 
puderam contar com a orientação de um fono-
audiólogo para garantir que a adaptação ao 
aparelho recebido de presente aconteça de 

A iniciativa ocorreu nos dias de 25 e 26 de junho 
e é resultado de uma parceria social do Grupo 
com uma fundação norte-americana que ofere-
ce, gratuitamente, orientação e assistência a 
pessoas que sofrem com problemas auditivos 
em diversos países 

Com ações como esta, que ampliam o acesso 
aos cuidados com a audição e que promovem a 
qualidade de vida como direito de todos, a 
fundação pretende distribuir cerca de 1 milhão 

década.

Todos pela saúde auditiva



Você já conferiu as novidades no app 
“A IDADE DOS SEUS OUVIDOS”
da Microsom? 

• DISTRITO FEDERAL
Brasília Asa Norte . (61) 3347 9090
Brasília Asa Sul . (61) 3245 6181
Brasília Asa Sul II . 0800 11 64 91
Taguatinga . (61) 3563 7004

• GOIÁS
Goiânia . (62) 3223 5995

• ESPÍRITO SANTO
Vitória . (27) 3227 8455

• MINAS GERAIS
BH Prado . (31) 2127 3227

Juiz de Fora . 0800 11 64 91
Muriaé . 0800 11 64 91
Uberlândia . (34) 3088 9550 

• MATO GROSSO
Cuiabá . 0800 11 64 91

• PARANÁ
Curitiba . (41) 3045 6454
Londrina . (43) 3322 3080
Maringá . (44) 3262 3624

• PERNAMBUCO
Recife . (81) 3221 8690
• RIO DE JANEIRO
Três Rios . 0800 11 64 91

• BAHIA

• AMAZONAS

Camaçari . (71) 3622 1467 
Lauro de Freitas . (71) 3026 2663

Manaus . (92) 3304 7087 

• CEARÁ
Fortaleza . (85) 3044 1111 

• SANTA CATARINA
Balneário Camboriu . (47) 3398 3396
Blumenau . (47) 3035 2129
Florianópolis . (48) 3324 2751
Lages . (49) 3224 8821
São José . 0800 11 64 91
• SÃO PAULO - CAPITAL E GDE. SÃO PAULO
Alphaville . 0800 11 64 91
Guarulhos . (11) 2441 1153
Osasco . 0800 11 64 91  
Santo André . (11) 4316 9701
São Paulo - Pinheiros . (11) 3097 9974
São Paulo - Santana . (11) 2099-1030
São Paulo - Tatuapé . (11) 2941 6491
São Paulo - Vila Mariana . (11) 5573 3986

• RIO GRANDE DO SUL
Bagé . (53) 3312 7100
Caxias do Sul . (54) 3028 4787
Gravataí . (51) 3043 3140
Nova Petrópolis . (54) 3281 3008
Porto Alegre - Centro . (51) 3211 2058
Porto Alegre - Moinhos de Vento 
(51) 3224 8612
Porto Alegre - Menino Deus 
(51) 3026 8001 
Rio Grande . 0800 11 64 91
Uruguaiana . 0800 11 64 91

• SÃO PAULO - INTERIOR E LITORAL
Bauru . (14) 3104 8800
Campinas . (19) 2519 1515
Cruzeiro . (12) 3145 3617
Guaratinguetá . (12) 3132 2276
Jacareí . (12) 3951 7837
Jundiaí  (11) 4521-3686
Marília . (14) 3367-2022
Presidente Prudente . (18) 3903 1259
Ribeirão Preto . (16) 3101 1515
Santos . (13) 3307 0170
São José do Rio Preto . (17) 3011 3358
São José dos Campos . (12) 3922 3346
Sorocaba . (15) 3231 7577
Taubaté . (12) 3635 5553 

APLICATIVO

O Aplicativo "A Idade dos Seus Ouvidos" está cheio de
novidades. Agora, com mais informação! 

Além de testar sua audição, você receberá uma mensa-
gem com o resultado do teste, informando se sua audição 

Para isso, logo após iniciar o app, você coloca sua idade 
cronológica que será usada para comparar com a sua 
idade auditiva. Em seguida do resultado, você preenche o 
formulário com seu nome e e-mail, para que a Microsom 
possa entrar em contato e tirar todas as suas dúvidas sobre 
como ser atendido. Pode indicar um(a) amigo (a) também!

checar nosso site e buscar o endereço da loja Microsom 
mais perto de você.

Busque por Grupo Microsom em sua loja de 
aplicativos e veja como anda sua audição!

(NOVO)

NOVIDADES NO APP 
"A IDADE DOS SEUS OUVIDOS"

0800 11 6491
www.microsom.com.br
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