
Roger  
Soluções para as crianças e adolescentes 
Um novo conceito para a compreensão de fala no ruído
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Para os jovens se envolverem com a comunicação verbal, eles  
devem ser capazes de ouvir claramente e compreender a voz do 
interlocutor. Para as crianças com dificuldade auditiva, isso pode 
representar um verdadeiro desafio – especialmente em situações 
difíceis, como por exemplo, salas de aula barulhentas ou à dis-
tância. Mesmo quando estão usando a mais moderna  
tecnologia auditiva.

É um desafio que exige uma ajuda inteligente.



4

Apresentando Roger…

Roger marca o início de uma revolução no desempenho de  
compreensão de fala. Este novo conceito de comunicação digital 
supera todos os sistemas de comunicação sem fio e digitais  
disponíveis no mercado, oferecendo um avanço surpreendente 
na relação sinal/ruído e eliminando a complexidade técnica  
de uma vez por todas. 
Roger da Phonak é o novo conceito para a compreensão de 
fala no ruído. Ele utiliza um microfone sem fio para captar a 
voz do interlocutor e transmitir diretamente para os 
receptores miniaturizados - via wireless - para os aparelhos 
auditivos da criança ou implantes cocleares (IC’s).

Este sinal wireless de 2.4 GHz é então combinado de forma 
adaptativa ao sinal captado pelos microfones dos aparelhos 
auditivos ou IC’s da criança. O resultado totalmente novo 
para a criança perceber a fala é cientificamente compro-
vado. Um tipo de desempenho que, no passado, as crianças 
com perda auditiva e seus pais só podiam sonhar.
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O microfone Roger sem fio utiliza um sinal digital de 2.4 GHz para enviar a fala do interlocutor para os receptores  
em miniatura, os quais estão conectados nos aparelhos auditivos ou processadores de fala (IC) das crianças. Desta 
forma, a criança ouve a fala diretamente em seus ouvidos, sem a interferência de ruído de fundo – o que permite 
ouvir, compreender e ter plena participação em uma conversa.

microfones Roger podem ser usados em diferentes maneiras. Com as crianças mais novas, geralmente o microfone 
deve ser usado pelo interlocutor principal (pais ou professores). No entanto, as crianças mais velhas possuem mais 
opções: em uma conversa com os amigos, podem posicionar o microfone no centro da mesa; em situações tranquilas 
podem ouvir alguém que está mais longe direcionando o Roger Pen para eles; numa situação com mais ruído, podem 
segurar o microfone como um "reporter" ou entregá-lo ao interlocutor para que ele use ao redor do pescoço. 

Como o Roger funciona  

Desempenho imbatível
 
Roger oferece o melhor 
desempenho do mercado na 
compreensão de fala no ruído, 
com benefício comprovado de 
até 54%1 em relação a outros 
Sistemas de FM e sistemas 
digitais.

Simples de usar
 
Microfones Roger e receptores 
são sincronizados com 
um simples toque e as 
configurações são totalmente 
automáticas, sem necessidade 
de programação.

Compatibilidade total
 
Roger é um sistema compatível 
com a maioria dos aparelhos 
auditivos, implantes cocleares, 
Baha e sistema soundfield. 
Alguns microfones Roger são 
capazes de transmitir a fala 
simultaneamente para o Sistema 
de FM Roger tradicional e os 
sistemas soundfield.

1 Thibodeau, L. Roger and hearing instruments, Phonak Field Study News, April 2013
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Uma melhora  
de 54% na  
inteligibilidade de 
fala? 

“Eu fiquei impressionada com o desempenho dos alunos que 
utilizaram o Roger. Eles foram capazes de ouvir e compreender 
o interlocutor em níveis de ruído que não seriam possíveis  
utilizando a tecnologia do Sistema de FM tradicional.”

– Professora Linda Thibodeau, PhD.
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Roger significa o máximo em 
desempenho 

O novo sistema Roger possui um exclusivo algoritmo de 
fala no ruído. Isso possibilita resultados na performance da 
relação sinal/ruído que superam os produzidos por outros 
sistemas de FM.

Como sabemos, por menor que seja a melhora na relação 
sinal/ruído, sempre causará um efeito positivo na com-
preensão de uma criança. Imagine como a vida pode mudar 
com os benefícios do Roger.

Com Roger, os alunos que já se esforçaram para ouvir em 
situações desafiadoras - sala de aula, festas, dentro do 
carro e ao ar livre – não precisam se esforçar mais. Podem 
simplesmente ouvir e interagir.

A teoria é simples: quanto mais palavras os alunos compreen-
derem de um professor, maiores as chances de sucesso no  
aprendizado. Roger permite aos alunos com dificuldade auditiva 
ouvir e compreender mais a fala quando o ruído atrapalha.  
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Comparação do reconhecimento de fala com tecnologia digital adaptativa e sistema de FM tradicional por pessoas que utilizam aparelhos auditivos,  

Professora Linda Thibodeau PhD1

1 Thibodeau, L. Roger and hearing instruments, Phonak Field Study News, April 2013
2 Wolfe, J et al., Better Speech Recognition with Digital RF System in Study of Cochlear Implants. July 2013 - Volume 66 - Issue 7 - p 24–26

• Até 54% de aumento no reconhecimento de fala sobre o FM tradicional1

• Até 35% de aumento no reconhecimento de fala sobre o Dynamic FM1

• Melhoras significativas no reconhecimento de fala sobre o FM tradicional e Dynamic FM em níveis de ruído alto2

• Roger foi a preferência para maioria dos usuários quando comparado ao FM tradicional e Dynamic FM1

Resultados e benefícios comprovados 

Roger significa desempenho. E podemos provar como! Estudos científicos já provaram seu benefício. Os achados 
demonstram que melhor do que qualquer outra solução FM disponível atualmente, os sistemas Roger auxiliam as 
pessoas com dificuldades auditivas na compreensão de fala no ruído, especialmente em lugares muito ruidosos.
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É tão fácil quanto  
apertar um botão
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Conexão num só clique 
  
Conectar microfones e receptores nunca foi tão fácil. 
Basta posicionar o microfone Roger próximo ao receptor 
ou ao microfone secundário e pressionar o botão  
‘Connect’.  Não haverá nenhuma interferência e a  
privacidade é garantida.

Roger significa facilidade 
Graças ao novo modo de comunicação digital do sistema Roger, 
gerenciamentos de canais e complexidade de sincronização não  
existem mais. Então, os profissionais de saúde auditiva ao invés 
de gerenciar canais e dispositivos para o pareamento, agora 
podem concentrar-se no que realmente é importante, podem 
ajudar as crianças a ouvir melhor e auxiliá-las no aprendizado.
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Não importa o  
dispositivo que a  
criança utiliza – com  
o Roger tudo se adapta
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Adapta-se à maioria dos aparelhos  
auditivos 
  
Existe um receptor Roger que se adapta à quase todos  
os modelos de aparelhos auditivos, incluindo o receptor 
específico para a maioria dos modelos de aparelhos 
auditivos Phonak, como por exemplo,  a linha pediátrica  
e Phonak Naída Q, além dos receptores universais para  
os aparelhos auditivos de outros fabricantes.

Adapta-se a todos os modelos de IC 
  
Todo usuário de implante coclear pode desfrutar do 
desempenho do Roger para acesso à fala no ruído, graças 
à variedade de receptores universais e específicos  
disponíveis. Estes incluem o Roger 17 para Naída IC/ 
Advanced Bionics.

Roger significa compatibilidade 
Não importa qual o aparelho auditivo ou o implante coclear que 
a criança utiliza, Roger irá ajudá-la a ouvir e compreender a fala.
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Roger Pen  
 
O Roger Pen é um transmissor 
discreto que possui  várias configura-
ções totalmente automaticas e 
conectividade Bluetooth®, permite aos 
jovens usuários ouvir e compreender 
a fala no ruído e à distância. Pode 
ser usado como um microfone 
independente ou em conjunto com 
outros: Roger Clip-On Mic ou Roger 
Pen adicionais. Além disso, possui 
Bluetooth® de banda larga para uso 
do telefone celular, conectividade com 
a TV e entrada de áudio para conectar 
equipamentos multimídia. 
 
Indicação: adolescentes e adultos 
que utilizam dispositivos com 
Bluetooth®

Roger Clip-On Mic  
 
O Roger Clip-On Mic é um microfone 
sem fio de fácil utilização na comunica-
ção um-a-um, na presença de ruído e à 
distância. Este microfone compacto é 
um dispositivo discreto que pode ser 
usado preso à roupa. Pode ser usado 
como um microfone independente ou 
em conjunto com outros microfones 
Roger adicionais para permitir a 
comunicação com diversos 
interlocutores. Oferece conexão com os 
receptores Roger em apenas um clique, 
perfeito para os pais de crianças 
pequenas que utilizam em casa, no 
parque, no carro ou no shopping. Ele 
também possui uma entrada de áudio 
para conectar com equipamentos 
multimídia e TV. 
 
Indicação: pais e familiares (não é 
recomen dado para o uso em sala de aula) 

Roger inspiro 
 
O Roger inspiro é um microfone 
resistente para o professor e famoso 
em milhares de salas de aula no 
mundo todo. Ele oferece conexão 
com os receptores com apenas um 
clique, além de um menu simplificado 
com o qual você pode programar 
as funções das teclas para atalhos 
personalizados. 
 
Indicação: professores e pais de 
crianças pequenas

Um sistema Roger para atender a todas as crianças…
O Roger possui modelos de microfones e receptores para atender às necessidades de 
todos. O Roger Pen é discreto e oferece recursos sofisticados, ideal para adolescentes; 
o Roger Clip-On Mic atende aos pais; e o Roger inspiro foi desenvolvido para o ambi-
ente escolar. Com o Roger todas as crianças aproveitarão os benefícios dessa inovação.
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Com três tipos de receptores Roger disponíveis, certamente existe uma solução para 
todas as crianças, independentemente do modelo do aparelho auditivo ou do 
implante coclear que utilizam.

Roger receptores 
específicos 
 
Estes discretos receptores Roger 
foram projetados para combinar 
perfeitamente com a mesma estética 
atraente e linhas suaves dos aparelhos 
auditivos Phonak. São resistentes 
à água quando utilizados com 
aparelhos específicos e ainda possuem 
opções de travas de segurança. Este 
modelo de receptor também está 
disponível para o Naída IC.

Roger X 
 
Este receptor Roger universal 
miniaturizado é compatível com 
praticamente todos os aparelhos 
auditivos BTE, processadores de fala 
dos implantes cocleares e dispositivos 
de transmissão (através do conector 
de três pinos Europlug).

Roger MyLink 
 
Roger MyLink é um receptor universal 
de fácil utilização (ao redor do 
pescoço), funciona com qualquer 
aparelho auditivo ou implante coclear 
que possua o recurso de bobina 
telefônica, seja Phonak ou de outro 
fabricante. 

A palavra, marca e logo Bluetooth® 
são marcas registradas de 
propriedade da Bluetooth SIG, Inc.; 
qualquer uso dessa marca pela 
Phonak é sob licença. Outras marcas 
registradas e nomes registrados são 
de seus respectivos proprietários.
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No carrinho de bebê 
 
Muitas vezes as crianças com perda 
auditiva têm dificuldade para captar 
a fala quando vem de uma direção 
oposta da que estão olhando, assim 
como quando a criança está sentada 
em um carrinho de bebê. Além é 
claro, do barulho do vento e da rua. 
O sistema Roger supera todos esses 
problemas, trazendo a voz dos pais 
ou cuidadores diretamente para os 
ouvidos da criança.

Você não irá acreditar o quanto 
uma criança pode ouvir…

No parque 
 
Espaços ao ar livre, como parques ou 
playgrounds, podem ser uma situação 
desafiadora para a criança com 
perda auditiva – barulho ao redor, 
distância e a leitura labial torna-se 
praticamente impossível devido ao 
constante movimento ao redor. O 
sistema Roger é excepcionalmente 
qualificado para superar estes 
desafios, ajudando a criança a 
compreender o interlocutor, onde 
quer que esteja.

Na sala de aula 
 
Quando os níveis de ruído aumentam 
na sala de aula, a criança com perda 
auditiva precisa se esforçar para 
diferenciar importantes sons da fala, 
como a voz do professor e do ruído ao 
redor. Nestas situações o Roger faz 
toda a diferença. Um estudo mostrou 
que ele ajuda os alunos a ouvir melhor 
e responder às instruções do professor, 
quando comparado aos outros 
sistemas digitais e FM´s. Além disso, a 
tecnologia de microfone sem fio, em 
geral, tem sido demonstrada como 
estratégia para melhora o desempenho 
educacional dos alunos ao longo   
do tempo3.  3  Para explorar uma série de estudos que provam 

isso, visite  www.fmelibrary.com
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Praticando esportes  
 
A criança com perda auditiva responde 
mais facilmente ao treinador quando 
ouve os comandos diretamente, 
onde quer que esteja no campo e 
independentemente do nível de ruído 
ao redor. Dessa forma, a criança pode 
ouvir os conselhos e melhorar seu 
desempenho durante o jogo.

Quando há vários 
interlocutores 
 
Acompanhar a conversa com uma 
pessoa já é bastante difícil, mas quando 
outra pessoa começa a falar ao mesmo 
tempo, a compreensão da fala torna-se 
ainda mais complicada. No entanto, 
Roger microfones podem ser facilmente 
conectados nessa pequena rede. Permite 
que o jovem ouvinte ouça com precisão 
o que cada um tem a dizer, sem ter que 
compartilhar um único microfone.  

Durante atividades em 
grupo 
 
As atividades em grupo e os horários 
das refeições podem representar 
um verdadeiro desafio para as 
crianças com perda auditiva, devido 
à complexidade da mistura de 
conversas em conjunto com o barulho 
ambiente. Roger microfone sem 
fio elimina efetivamente este ruído 
perturbador, ajudando a criança a 
ouvir e responder com mais facilidade.
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Conexão multimídia    

Microfone Roger sem fio pode ser 
conectado à saída de áudio de 
qualquer dispositivo de multimídia – 
permitindo que o jovem ouvinte 
desfrute de suas músicas favoritas, 
filmes, jogos e softwares educativos, 
diretamente em seus ouvidos. E tudo 
sem a necessidade em aumentar o 
volume!

No telefone 
 
Chamadas telefônicas podem ser uma 
luta para a criança com perda auditiva, 
o que é frustrante e, podendo até 
separá-lo dos amigos. O Roger Pen 
apresenta áudio de banda larga com 
Bluetooth interno (também conhecido 
como voz HD) para realizar chamadas 
telefônicas no celular com apenas um 
toque – garantindo que o jovem possa 
manter com naturalidade, a sua vida 
social.
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Phonak pediatria na web
www.programainfantilphonak.com.br

eSchoolDesk
www.eschooldesk.com 

Roger Configurator
www.phonakpro.com/roger-support-center

Amigos da Audição
www.amigosdaaudicao.com.br 

Recursos para os profissionais de saúde auditiva

Existe uma variedade de páginas na internet e ferramentas online relacionadas  
ao Roger. Por que não experimentá-las ainda hoje? 

YouTube
www.youtube.com/phonakofficial 

Facebook
www.facebook.com/phonakpediatric 

Twitter
https://twitter.com/phonak

Para mais informações sobre Roger
www.phonakpro.com/roger



A Phonak tem como objetivo melhorar, substancialmente, a qualidade  
de vida de pessoas com perda auditiva e das que convivem com elas. 
Ao desafiar de maneira criativa os limites da tecnologia, desenvolvemos 
inovações que ajudam as pessoas a ouvir, entender e conhecer mais a  
riqueza dos sons da vida.

Interaja com liberdade. Comunique-se com confiança.
Viva sem limites. Life is on.

www.phonak.com.br

Life is on
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