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A audição é um dos sentidos mais 
notáveis do corpo humano. ela se integra 

perfeitamente com o nosso cérebro para ajudar a nos conectar com 

o mundo ao nosso redor. Composta de um sistema complexo de 

peças delicadas e sincronizadas, é comum não prestarmos atenção 

à este sentido que é vital. 

Se qualquer um destes componentes não estiver funcionando 

corretamente, o resultado pode ser a perda auditiva.  

“O Censo do ibGe 2010 (instituto brasileiro de Geografia e 

estatística) aponta que 9,7 milhões de brasileiros declararam 

ter algum tipo de deficiência auditiva, e já a OmS (Organização 

mundial da Saúde) apresentou em 2011 que 28 milhões de pessoas 

possuíam algum tipo de acuidade auditiva no país.” ( ibGe , http://

www.ibge.gov.br)

Se você é um destes 28 milhões com perda auditiva, ou conhece 

alguem que necessita de ajuda, este guia foi feito para você.

Nele, você vai descobrir o quão comum é a perda auditiva, como 

os recursos auxiliares estão mais avançado e disponíveis do que 

nunca, e os passos que você pode tomar para garantir que a perda 

de audição não interfira em uma vida saudável e feliz.
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Como na maioria das viagens, a jornada para uma boa audição geralmente 
começa com o desejo de alcançar uma meta. Neste caso, o objetivo é 
finalmente, fazer algo em relação à sua perda auditiva e não deixar que isso 
afete sua qualidade de vida. 

dizemos “finalmente” porque ao contrário da visão, que as pessoas corrigem 
obtendo óculos e assim que ela desaparece – os cuidados com a perda 
auditiva tendem a ser ignorados ou adiados por muito tempo. 

As razões para a demora na procura de tratamento são tão variadas quanto 
as pessoas que sofrem de perda de audição:

mAiS lONGAS
COmeçAm

AS jOrNAdAS

COm um ObjetivO

uma vez que a pessoa entende melhor a dinâmica da perda auditiva, a 
determinação para iniciar esta jornada pode começar. então vamos começar 
aqui.

  A perda auditiva acontece, 
geralmente, de forma gradual – 
fazendo com que seja mais fácil 
ignorá-la ou nem mesmo nota-la. 

  Nem sempre é reconhecida pelo 
que ela é – ao invés disso, as outras 
pessoas é que estão falando baixo ou 
“enrolado”.

  É vista como inconsequente – “qual 
o problema de ter perda auditiva? 
Não está prejudicando a vida de 
ninguém, exceto a minha”. 

  É relativamente fácil contorna-la 
– você pode apenas aumentar o 
volume da tv ou evitar locais onde 
seu problema fica mais evidente.

  há uma preocupação com relação 
à estética do aparelho auditivo e o 
que os outros pensarão – “minha 
audição não está tão ruim a ponto de 
precisar de aparelhos auditivos”.

em média, as pessoas aguardam 7 anos entre notar 

a perda auditiva e finalmente agir em relação à ela. 

FAtO:

A perda auditiva afeta muitas pessoas além de você

muitas pessoas adiam o tratamento da perda auditiva pois pensam, erroneamente, 
que apenas elas estão sendo afetadas. A sua perda auditiva porém, pode afetar a 
vida dos outros de muitas formas:

  Frustração — Quando as pessoas precisam repetir várias vezes para serem 
compreendidos.

  mal entendido — O seu afastamento de pessoas e situações pode ser entendido 
como desinteresse ou falta de educação..

  Preocupação— Se você não puder ouvir sons de alerta como alarme de fumaça 
ou sirenes.

   Confusão — Quando você responde equivocadamente, não responde ou 
transmite a informação errada.
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entendendo A Perda Auditiva

 Se você tem perda auditiva, você não está sozinho. Na verdade, a Organização 
mundial de Saúde estima que 360 milhões de pessoas no mundo todo apresentem 
“perda auditiva incapacitante”.

A perda auditiva é a  terceira maior prevalência  de 
condição crônica em idosos depois da hipertensão e da artrite. 

uma em cada cinco  pessoas com idade acima de  12 anos 
apresentam perda auditiva com severidade suficiente para impedir a 
comunicação. 

Quase 50% dos adultos  com idade acima de 75 anos possui 
perda auditiva.

homens são mais propensos do que mulher a apresentar uma perda auditiva. 

Cerca de 26 milhões de  Pessoas com idade entre 20 
e 69 anos possuem perda auditiva nas frequências agudas como 
consequência da exposição à ruídos intensos no trabalho ou em 
atividades de lazer.

 O Zumbido afeta cerca de  50 milhões de Pessoas.

(NidCd, 2013; li-Korotky, 2012; AtA, 2013; WhO, 2013)

 O zumbido é a demanda  

#Número 1 
no tratamento de idosos

CAuSAS dA PerdA AuditivA
muitas coisas podem fazer com que nosso sistema auditivo pare de funcionar 
corretamente, embora as principais causas sejam: 

   Processo de envelhecimento 

   ruído excessivo

   infecções

   uma variedade de doenças como, por exemplo, a meningite

   Ferimentos na cabeça ou na orelha

   Problemas ao nascimento

   Genética 

   reação à remédios ototóxicos com tratamento de câncer (ex: antibióticos, 
quimioterapia, radioterapia, etc).

Quando tomamos consciência de um som em nosso meio, é o resultado 
de uma sequência notável de eventos. 

Orelha externa 
O som percorre o pavilhão auricular (orelha externa) e o canal auditivo, 
atingindo o tímpano e fazendo-o vibrar.

Orelha média 
vibrações no tímpano fazem com que os ossículos a vibrem (os três 
menores ossos do corpo humano) o que, por sua vez, faz com que as 
células ciliadas (estereocílios) se movimentem na orelha interna.

Orelha interna  
O movimento das células ciliadas envia impulsos elétricos através 
do nervo auditivo para o centro de audição do cérebro, onde esses 
impulsos são traduzidos para que o cérebro seja capaz de reconhecer.

Como funciona a audição

AlGuNS FAtOS:
vAmOS iNiCiAr COm 
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Para entender por que a perda auditiva é tão difundida, é importante 
primeiro entender como a perda auditiva acontece.

A perda auditiva ocorre quando qualquer parte do nosso delicado sistema 
auditivo para de funcionar corretamente, devido a danos ou deterioração. 
As partes mais sensíveis e comuns para apresentarem problemas são as 
microscópicas células ciliadas que detectam e enviam impulsos sonoros 
para o cérebro.  

Quando estas células ciliadas são danificadas, sofrem de alguma doença ou 
morrem naturalmente, o resultado é a perda auditiva sensorial. este é de 
longe o tipo mais comum de perda auditiva.

OCOrre A
COmO

PerdA AuditivA
Quando as células ciliadas da sua cóclea estão danificadas, elas não vão 
enviar os sinais completos para o seu cérebro, fazendo com que você seja 
incapaz de compreender as consoantes das palavras. Por exemplo, ao ouvir 
SeSSeNtA você pode entender SeteNtA.

AS CÉlulAS CiliAdAS SAudáveiS 
ficam eretas e são capazes de 
detectar com precisão as ondas 
sonoras, enviando os impulsos 
sonoros para o cérebro. 

AS CÉlulAS CiliAdAS dANiFiCAdAS 
perdem a rigidez não permanecendo 
mais eretas. elas são, portanto, incapazes 
de detectar as ondas sonoras e enviar 
impulsos sonoros ao cérebro.

Orelha
externa

membrana 
timpanica 

Ossículo da 
Orelha média 

Canal Auditivo

     Cóclea

Nervo 
Auditivo

SeSSeNtA

Problemas de compreensão?

SeSSeNtA

entendendo A Perda Auditiva

COmO A PerdA AuditivA POde imPACtAr NA SuA vidA
Se você acha que a perda auditiva não tem consequências, é importante que 
você saiba que estudos têm relacionado à perda auditiva não tratada à questões 
importantes, tais como:

   redução da saúde psicológica e da saúde geral 

   Comprometimento da memória e da habilidade de aprender novas tarefas

   diminuição da atenção e aumento do risco para a segurança pessoal 

   Afastamento de situações sociais 

 rejeição social e solidão 

   Fadiga, tensão, stress e depressão

  irritabilidade, negativismo e raiva 

 Queda do desempenho no trabalho e redução do poder aquisitivo

1mages used with permission from dangerous decibels® www.dangerousdecibels.org

(bhi, 2013)
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uma pessoa com audição normal consegue ouvir sons fracos, 
moderados e sons fortes, que variam de tonalidade, com nitidez e 
definição incrível. 

mas quando se tem perda auditiva, muitas vezes perde-se a 
capacidade de ouvir sons de alta frequência (agudos), como o som 
de um mosquito perto do ouvido, a voz de mulheres e de crianças, 
ou consoantes como t, S e F. mesmo que permaneça a capacidade 
de ouvir sons de vogais fortes como A, e e i, a conversa se torna mais 
difícil de compreender.

uma pesquisa recente mostrou que a exposição a sons fortes pode 
danificar vias nervosas e ainda deixar a sensibilidade aos sons muito 
suaves intacta (Kujawa & liberman, 2009). O resultado é que a fala 
e a música nos níveis que nós gostamos de ouvir pode parecer 
distorcida, tornando muito difícil a compreensão. É por isso que “eu 
ouço, mas não consigo entender” é uma queixa muito comum.

É umA PerdA
O Que

AuditivA
lista de verificação da perda auditiva            

você pode ouvir, mas não consegue entender. entre os primeiros sons 
a “desaparecer” estão os sons finos (agudos) como a voz de mulheres e 
de crianças. você também confunde sons similares como “sessenta” e 
“setenta”.

você  reclamando de que algumas pessoas murmuram ou falam enrolado.                                  

.

você tem dificuldades de entender o que está sendo dito a não ser que 
esteja de frente para a pessoa que fala.  

você pede, com frequência, que algumas pessoas repitam o que estão 
falando apesar de acharem que falaram alto o suficiente.

 você gosta de ouvir a tv ou o rádio em volume mais alto do que os outros.

você tem dificuldade para entender conversas em grupo.

você evita reuniões em grupo, ocasiões sociais, lugares com muitas 

pessoas ou encontros familiares onde ouvir pode ser um problema.

você tem dificuldades em ouvir no cinema, em casas de shows, igrejas ou 
locais públicos – especialmente onde o som está distante. 

Agora que você sabe mais sobre perdas auditivas, como saber se você 
apresenta esta dificuldade? esta rápida lista pode ajuda-lo.

Sim NÃO

Se você respondeu “sim” para várias destas perguntas, 
então está na hora de escolher ouvir melhor. 

entendendo A Perda Auditiva

ASSim  PAreCe A FAlA PArA 
PeSSOAS COm PerdA 
AuditivA
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escolha Ouvir melhor

Se você acha que você ou alguém que conhece tem perda auditiva, o 
próximo passo é um fácil encaminha-la para um profissional. 

É importante que você consulte um profissional especializado no assunto 
como um médico otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo. O 
profissional irá garantir que você realize uma avaliação abrangente e uma 
medição precisa da sua perda auditiva. 

Assim como cada pessoa é única, cada necessidade auditiva é única 
também. É por isso que é sempre recomendável que você consulte um 
profissional especializado. 

O profissional têm a experiência e equipamentos necessários para 
inspecionar o seu canal auditivo, medir com precisão a sua perda 
auditiva, avaliar as suas necessidades específicas e prescrever uma 
solução que leva toda essa informação importante e personalizada em 
conta. você também pode contar com ele para receber todo o apoio 
necessário e cuidados contínuos.

POr Que CONSultAr um PrOFiSSiONAl?

O site americano better hearing institute recomenda 

que a compra de um aparelho auditivo deve ser feita 

sempre através de um profissional da área.

diCAS:the 

uma pesquisa realizada pelo better 
hearing institute mostra que o 
tratamento da perda auditiva:

você precisa de 
mais motivos para 
procurar  ajuda de um 
profissional?

Que tAl Sete!!   

(bhi, 2013)

melhora a saúde física

melhora a estabilidade 
emocional 
melhora o senso de controle 
diante dos eventos da vida

melhora a comunicação e os 
relacionamentos

melhora a intimidade nas 
relações familiares

torna a comunicação mais 
fácil

melhora o poder aquisitivo.

1

2

3

4

5

6

7

A AjudA eStá 
diSPONÍvel
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você tomou o passo mais difícil para melhorar a sua audição no primeiro 
momento – reconhecendo que você precisaria saber mais sobre sua perda 
auditiva e melhorar a sua situação. tudo depois é mais fácil , incluindo 
a sua consulta inicial. A maioria das sessões iniciais com um profissional 
consistem em, ao menos, estes três passos:

depois de responder as perguntas para estabelecer sua saúde geral 
e seu histórico audiológico, você passará por um exame de audição 
completo. em primeiro lugar, as duas orelhas serão examinadas 
visualmente para verificar se há alguma obstrução no canal do ouvido 
que poderia estar afetando a sua audição.

então, você vai ser testado com os mais recentes métodos e padrões 
de atendimento e tecnologia para determinar com precisão o grau 
e o tipo de perda auditiva que você tem. este teste rápido e indolor 
consiste em ouvir e reagir a tons puros em uma cabina de som.

Seus resultados poderão ser mostrados em um audiograma detalhado 
que o profissional explicará para você.

em seguida haverá uma avaliação do seu estilo de vida. você responderá 
a algumas perguntas sobre as coisas que você gosta de fazer e os lugares 
que você gosta de ir. este é um passo importante - suas respostas ajudam a 
garantir que qualquer solução prescrita seja personalizada especificamente 
para suas necessidades.

uma vez completa a avaliação audiológica, o profissional irá explicar suas 
opções  de solução. Se for determinado que os aparelhos auditivos podem 
ajudar, você receberá uma demonstração personalizada dos diversos 
aparelhos apropriados para o seu nível de perda auditiva, bem como suas 
preferências de tamanho, cor e características. 

O que nos leva para a próxima etapa de sua jornada de audição - Agindo. 

ANáliSe de AudiçÃO

diSCuSSÃO SObre O eStilO de vidA

SOluçÕeS 

O Que
dO PrimeirO AteNdimeNtO

eSPerAr

1
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hoje, mais do que nunca, a melhor solução para muitos indivíduos 
com perda auditiva é o aparelho auditivo. Como todos os dispositivos 
tecnológicos, os aparelhos auditivos melhoraram significativamente 
nos últimos anos em termos de desempenho e aparência.

Como exemplo, podemos citar os aparelhos “invisíveis”, que 
ficam completamente dentro do canal auditivo e não são visíveis 
quando estão sendo usados, e aparelhos com conectividade sem 
fio, permitindo que o som da tv/rádio/telefone seja transmitido 
diretamente para os aparelhos auditivos. Além disso, o som 
amplificado hoje tem melhor qualidade, os aparelhos são mais 
confortáveis e seu desempenho é mais fiel do que dispositivos do 
passado. 

É A SOluçÃO iNteliGeNte

APArelhO 
AuditivO

Se o seu médico recomendar o uso de aparelhos auditivos, você 
deverá estar pronto para fazer algumas perguntas. então vamos rever 
o que você deve saber sobre aparelhos auditivos. 

você já ouviu comentários negativos a respeito de aparelhos 
auditivos? isso pode acontecer, pois o objetivo inicial de um aparelho 
auditivo é amplificar sons. e até os anos 90, isso era literalmente o 
que os aparelhos conseguiam fazer – tornar todos os sons mais fortes. 
Os aparelhos atuais são desenvolvidos para fazer isso e muito mais 
garantindo que você tenha conforto e esteja conectado com o mundo 
ao seu redor. 

há uma diferença entre dispositivos básicos de amplificação e aparelhos 
auditivos. Os dois tipos de dispositivos aumentam a audibilidade. Aparelhos 
auditivos, porém, são desenvolvidos para melhorar a sua audição em 
situações difíceis através de recursos tecnológicos avançados como 
eliminação de microfonia e a possibilidade de falar melhor ao telefone. 

eStejA iNFOrmAdO

COmO OS APArelhOS AuditivOS AjudAm

COmO OS AmPliFiCAdOreS SONOrOS iNdividuAiS 
Se diFerem de APArelhOS AuditivOS?

Agindo

Como os aparelhos auditivos funcionam (conceitos básicos):

um microfone capta 
o som e o converte 
em sinal elétrico/ 
digital.

um amplificador 
aumenta o som. em 
dispositivos mais 
sofisticados, o som é 
manipulado por um 
processamento mais 
avançado.

um receptor/auto 
falante converte o 
sinal novamente em 
som e o transmite 
para dentro da 
orelha.

O cérebro “ouve” e 
entende o som como 
conversa.

“  bom dia ” “  bom dia ”
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Os aparelhos atuais ainda amplificam os sons, mas graças ao processamento 
digital e aos avanços tecnológicos, eles são muito mais inteligentes e seletivos 
em relação ao que amplificar. Assim como os telefones hoje fazem muito mais 
do que apenas permitir que você converse com pessoas, aparelhos auditivos 
podem fazer do que simplesmente tornar os sons mais fáceis de serem 
escutados.

trANSFOrmArAm COmPletAmeNte 
O deSemPeNhO dOS APArelhOS 

NOvAS 
CArACterÍStiCAS

um dos maiores desafios para as pessoas com perda auditiva é 
ouvir em lugares barulhentos, como restaurantes ou em encontros 
sociais. Não é que eles não podem ouvir, é que eles não podem 
ouvir claramente. É tudo uma massa confusa de sons - e as vozes das 
pessoas não se destacam. 

Os aparelhos auditivos de hoje podem solucionar este desafio através 
do uso de microfones direcionais e da tecnologia de redução do ruído. 
desenvolvidos especificamente para a sua audição, eles são projetados 
para ajudá-lo a focar no que a pessoa que está falando, de uma 
certa direção. A redução de ruído torna a audição mais confortável, 
permitindo que você se concentre em quem ou no que você quer 
ouvir.

AjudA PArA eSCutAr NO bArulhO

CONeCtividAde Sem FiO

APArelhOS iNviSÍveiS

OutrOS AvANçOS

uma das vantagens mais populares hoje em dia são os aparelhos auditivos 
com conectividade sem fio. A transmissão sem fio do som da tv, do 
computador, do tocador de mP3 ou do telefone é feita diretamente para os 
seus ouvidos com o volume que você prefere e pode controlar. esta conexão 
direta resulta em uma maior imersão no som, pois você pode ouvir no volume 
que deseja sem a necessidade de aumentar o volume no ambiente.

Acessórios sem fio inovadores permitem que você alterne facilmente entre 
diferentes configurações (como o microfone remoto, que permite que você 
ouça como se você estivesse ao lado do apresentador) e diferentes dispositivos 
(tais como a sua tv ou celular). você também pode controlar remotamente 
seus aparelhos auditivos.

A tecnologia digital também permitiu que todos esses novos recursos 
e benefícios coubessem em aparelhos auditivos avançados que estão 
ficando cada vez menores com tempo – alguns tão pequenos que ficam 
completamente dentro do canal auditivo, impossível de ser visto quando 
está sendo usado.

Ao falar com seu fonoaudiólogo, pergunte sobre outros recursos que podem ter um 
impacto sobre a forma como os seus aparelhos auditivos funcionam, incluindo:

  bloqueio para umidade, cera e óleo - Avanços na concepção mecânica e nos 
revestimentos de proteção ajudam a tornar os aparelhos auditivos resistentes a 
água/ cera / óleo.

    Canais e bandas - canais adicionais e bandas permitem que o seu fonoaudiólogo 
criem configurações personalizadas para diferentes faixas de frequências.

   Supressão de microfonia (Apito) - Não há mais nenhuma razão para que os seus 
aparelhos assobiem ou apitem

   Processamento de orelha a orelha - significa que seus dois aparelhos auditivos 
“trabalham juntos” para criar uma melhor experiência auditiva.

Agindo
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Os aparelhos auditivos vêm em uma ampla gama de estilos. O seu fonoaudiólogo 
recomendará um ou mais tipos com base em fatores como o nível da perda auditiva, 
preferências estéticas, necessidades segundo seu estilo de vida e orçamento. A 
maior parte dos aparelhos atrás da orelha e com receptores no canal possuem uma 
variedade de cores e acabamentos metálicos para combinar com o seu cabelo ou 
com o tom de pele.

eStilOS de

APArelhOS 
AuditivOS

Agindo

Aparelhos auditivos CiC são feitos sob medida para 
caber completamente no canal auditivo. Apenas 
um pequeno fio transparente aparece na entrada 
do canal, o qual é utilizado para inserir e remover o 
aparelho.

Completamente dentro do Canal (CiCs)

este modelo personalizado é inserido mais 
profundamente no canal auditivo se comparado aos 
outros modelos, tornando-se invisível para os outros 
quando você estiver usando-o. Aparelhos auditivos 
iiC são projetados para serem removidos diariamente 
promovendo a boa saúde do ouvido.

invisíveis (iiCs)

tecnologia dos Aparelhos Auditivos

Conectividade Sem Fio 
A tecnologia sem fio foi projetada para 
proporcionar qualidade sonora superior. estes 
dispositivos avançados também permitem 
transmissão de som direto de tvs, música, 
telefones e muito mais. 

Sem Conectividade Sem Fio 
Projetados com as mesmas características dos 
aparelhos auditivos com conectividade sem fio, 
porém sem a capacidade de transmitir o som 
diretamente a partir de dispositivos de mídia.

invisível 
desenvolvido para ficar posicionado 
profundamente no canal auditivo onde ninguém 
consegue vê-lo, proporcionando qualidade sonora 
excepcional. 

Produtos de Amplificação Sonora individual 
Normalmente despojado de recursos de 
aprimoramento sonoro, estes dispositivos 
rudimentares são um retrocesso para o aparelho 
auditivo analógico antigo que, basicamente, 
só amplifica, sem refinamento e sem recursos 
inteligentes. 

O tipo de aparelho auditivo certo para você também depende do seu estilo de vida, de suas preferências 
estéticas e da sua possibilidade de investimento. 

Aparelho sob medida que fica posicionado na concha 
externa da orelha. Seu tamanho permite maior número 
de controles para o usuário. 

Aparelhos Concha (ites)

Pouco visível quando usado, o estilo riC é um aparelho 
cujo receptor fica posicionado dentro do canal auditivo. 
um tubo fino com fios elétricos é usado em vez de 
um tubo de plástico, reduzindo a distorção. Aparelhos 
auditivos riC fornecem um ajuste confortável, aberto e 
são esteticamente atraente. 

Aparelhos com receptor no Canal  (riCs)

este é o modelo mais popular do mundo. O circuito 
fica dentro de uma caixa que fica posicionada atrás da 
orelha. um tubo de plástico transparente direciona o 
som amplificado através de um molde personalizado, 
que é colocado dentro do canal auditivo. Alguns 
fabricantes também oferecem um mini bte ou um bte 
Potente.

APArelhOS AtráS dA OrelhA (btes)

Aparelhos personalizados que ficam 
posicionados com segurança no canal 
auditivo. uma pequena porção aparece na 
orelha externa. este modelo é fácil de colocar 
e tirar. 

intra Canal (itCs)
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uma das primeiras coisas que os interessados em aparelhos auditivos querem saber 
é “Quanto custará o par de aparelhos? A resposta certa é:  “depende do que você 
precisa “em outras palavras - pessoas têm necessidades auditivas diferentes, nem 
todos os aparelhos auditivos são iguais, e nem todos os pacotes de serviços são os 
mesmos. 

Quando considerado juntamente com outros itens de qualidade de vida que você 
paga mensalmente (por exemplo, telefones celulares, tv a cabo ou até mesmo 
café), o investimento financeiro definitivamente vale a pena. 

lembre-se, também, que os aparelhos auditivos são dispositivos médicos 
altamente sofisticados adaptados por profissionais capacitados e treinados, 
e normalmente incluem benefícios e serviços adicionais, tais como visitas de 
acompanhamento, reparos e aconselhamento.

A QueStÃO 
Que tOdOS 

PerGuNtAm

Como muitas coisas que você compra -  de televisores a celulares e óculos - há 
uma ampla gama de preços que se aplica aos aparelhos auditivos. eles estão 
disponíveis em uma variedade de estilos com variedade de recursos de alta 
tecnologia, o que significa que você normalmente pagará menos para modelos 
maiores com tecnologia básica, do que você pagará para aparelhos auditivos 
menores com mais recursos. 

As características discutidas anteriormente que cancelam o ruído eliminam a 
microfonia, melhoram a audibilidade para sons de alta frequência e permitem 
a ligação direta com celulares, tvs e música melhoram muito o desempenho 
e melhoram a audição todos os dias, mas também aumentam os custos. 
infelizmente, a maioria dos programas de seguro não cobre o custo de aparelhos 
auditivos. Para mais informações sobre preços e opções de financiamento, fale 
com o seu fonoaudiólogo.

há umA rAZÃO PArA Que hAjA umA vAriedAde 
de PrOdutOS

O que é adequado para você?

Os aparelhos auditivos de hoje são projetados para se acomodar a 
uma variedade de diferentes ambientes sonoros. O que você quer e o 
quanto custará dependerá do quão ocupado e ativo você é, e quais os 
tipos de ambientes que você frequenta.

muito ruído  
tecnologia Premium, criada para pessoas ativas 
que frequentam uma variedade de ambientes 
sonoros, incluindo eventos com multidões ou 
altos níveis de ruído - como eventos esportivos, 
restaurantes barulhentos e concertos.

Agindo

Silêncio  
tecnologia básica desenvolvida para ajudar as 
pessoas que são menos ativas, ou passam a 
maior parte do seu tempo em ambientes 
silenciosos - como lendo e ouvindo música. 

um-a-um  
A tecnologia um-a-um foi projetada para 
ambientes sonoros simples, como em 
conversas um-a-um e em pequenos grupos. 

ruído 
A avançada tecnologia de ruÍdO foi projetada 
para ser usada em situações sonoras 
relativamente fáceis com um pouco de barulho 
- como restaurantes tranquilos, reuniões e 
jogos de cartas.
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Agindo

tire O máximO PrOveitO dO Seu 
iNveStimeNtO 
A organização sem fins lucrativos better hearing institute reitera este 
ponto, escrevendo em um relatório publicado recentemente, “O processo 
de adaptação [da prótese auditiva] requer uma avaliação completa da 
audição em uma cabina acústica; um fonoaudiólogo capacitado, para 
a adaptação adequada dos aparelhos auditivos através de sofisticados 
programas de computador; além do acompanhamento adequado e do 
aconselhamento individual. isso não é possível quando os consumidores 
compram aparelhos auditivos genéricos através da internet ou em outro 
lugar “(bhi, 2011). 

SemPre CONSultAr um eSPeCiAliStA
Para garantir que você escolha o modelo de aparelho auditivo mais 
adequado as suas necessidades pessoais e estilo de vida, é importante 
consultar um especialista de saúde auditiva.

Os melhores aparelhos auditivos de hoje são instrumentos de 
precisão, com tecnologia avançada, que podem e devem ser 
personalizados para atender à sua perda de audição específica e 
às suas necessidades de estilo de vida únicas. determinar quais 
os aparelhos auditivos mais adequados para você depende de 
uma série de fatores importantes e únicos, incluindo: 

  A natureza e a severidade de sua perda auditiva 

 Sua visão e destreza

 O tamanho e a forma da sua orelha externa e interna

 Os tipos de atividades que você gosta

 Suas preocupações com a estética 

É por isso que a adaptação com a assessoria e consulta de um 
fonoaudiólogo experiente não deve ser subestimada.  

A AdAPtAçÃO 
AdeQuAdA
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tempo, Prática e experiência 

em pouco tempo, usar seus novos aparelhos auditivos se tornará natural, e você 
vai se perguntar porque não começou a usá-los antes. 

No entanto, é importante saber que a satisfação completa não acontecerá do 
dia para a noite. 

Ao contrário de óculos, que, quando colocado, tem resultados imediatos, os 
aparelhos auditivos geralmente requerem um período de transição. você terá 
que se acostumar com o som amplificado e tonar o uso uma rotina diária. 
você precisará de tempo de uso e paciência para sentir plenamente todos os 
benefícios que esses poderosos “micro computadores” podem proporcionar na 
sua vida.

esforço e atitude positiva são fundamentais para melhorar sua 
audição. Grande parte do sucesso com seus aparelhos auditivos 
dependerá da sua vontade de aprender e da sua determinação em 
aumentar a sua capacidade de ouvir. Para conseguir uma melhor 
audição, você deve usar seus aparelhos auditivos diariamente. É 
preciso reaprender a ouvir. 

Como você não ouviu sons e ruídos normais por um tempo, os sons 
amplificados por seus aparelhos auditivos podem parecer estranhos: 
metálico, estridente, artificial e antinatural. isso é porque você está 
ouvindo novamente sons de alta frequência, como / s /, / f / e / k / 
que você não ouvia há muito tempo, ou já ouvia de maneira diferente 
durante anos. 

Seu cérebro precisará se readaptar aos sons de fala e aos sons 
ambientais de alta frequência que você não estava mais escutando. 
Quando você começar a usar aparelhos auditivos, poderá levar até 4-6 
semanas de transição para os novos sons que estará ouvindo.

O POder dA AudiçÃO POSitivA

Ouvir e eNteNder eNvOlve mAiS dO Que 
APeNAS eSCutAr 

Ajude

A GArANtir O 
SuCeSSO   
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 Não desanime nem desista! muitas vezes, levará até um mês para se sentir   
 confortável usando seus novos aparelhos auditivos.

   É importante saber que os aparelhos auditivos não farão com que você 
ouça como antes, com audição normal. Concentre-se em sua melhoria e 
não naqueles momentos negativos quando seus aparelhos auditivos não 
permitem que você ouça o que você quer ouvir. A função de seu aparelho 
auditivo é ajudá-lo a ouvir melhor, e não perfeitamente.

   talvez seja necessário levar seus aparelhos auditivos para consultas com o 
fonoaudiólogo pelo menos uma ou duas vezes no primeiro mês para que você 
consiga aperfeiçoá-los às suas necessidades. um pouco de tentativa e erro 
deve ser esperado.

   Os sons “metálicos” são normais. estes são os sons de alta frequência e de 
intensidade suave, os quais você não estava ouvindo. Seja paciente enquanto 
seu cérebro se readapta à estes sons.

 No início a sua voz pode soar estranha para você. Alguns usuários dizem que  
 no começo eles soam como se eles estivessem em um barril. Com o tempo, sua  
 voz soará mais natural.

defina metas realísticas

tempo, Prática e experiência

um ponto comum para quase todo mundo que obtém sucesso na transição 
para aparelhos auditivos é a prática. É um investimento que vai exigir tempo. 

Seu fonoaudiólogo tem acesso a recursos especificamente desenvolvidos 
para tornar a prática produtiva e divertida - incluindo websites personalizados 
cheios de treinamento e exercícios de habilidades auditivas, clinicamente 
comprovados, assim como jogos interativos que você pode usar em casa. 

depois de ter registrado o número suficiente de horas para que o seu cérebro 
volte a se habituar aos sons ambientais, você será capaz de ir em frente com 
sua vida sem pensar tanto na sua audição.

mAiS ráPidO
OuçA melhOr
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PrimeirA Semana
SeGuNdA Semana

  Se necessário, escolha um ambiente tranquilo para começar a usar seus 
aparelhos auditivos. você pode não querer, inicialmente, usar seus novos 
aparelhos auditivos em ambientes ruidosos ou com muitas pessoas até que 
tenha se adaptado a eles.

  Ouça com atenção para os muitos sons esquecidos em sua casa, como a 
geladeira, o forno, ou o som de virar as páginas de um livro ou revista. você se 
acostumará a ouvi-los novamente.

  Pratique ter uma conversa com alguém da família. Certifique-se de que a sua 
televisão e o rádio estejam desligados. de frente para o outro, sente-se não mais 
do que a sete metros de distância. Pratique olhando para a boca de quem está 
falando. lembre-se, a maior parte da comunicação é visual.

    Pratique a leitura em voz alta. você se ajusta à sonoridade de seu discurso, 
enquanto estiver usando seus aparelhos auditivos . É normal no início sentir o 
som da própria voz diferente. Não se preocupe, em breve sua voz soará familiar 
novamente 

  Pratique ouvindo os diferentes padrões de fala de diferentes pessoas. O objetivo 
é encontrar um nível de volume confortável para ouvir, não para tentar entender 
tudo o que está sendo dito. A audição e a compreensão melhoram com o 
tempo. 

 Se você ficar cansado, faça uma pausa . Coloque seus aparelhos auditivos de  
 volta um pouco mais tarde. 

 você se adaptará ao seu novo aparelho auditivo um pouco a cada dia. Seja   
 paciente. Se achar melhor, não utilize o seu aparelho auditivo durante o dia  
 inteiro neste período inicial. O seu progresso vai depender do seu compromisso  
 em ouvir melhor.

tempo, Prática e experiência

    Aumente gradualmente o tempo que você gasta usando seus aparelhos 
auditivos em casa, no supermercado, e quando você executa tarefas. Ao 
aprender a utilizar os aparelhos em sua rotina diária, seu cérebro se adaptará aos 
ruídos normais que, inicialmente, você pode ter achado irritante.

  utilize os aparelhos enquanto estiver assistindo televisão (o que pode ser mais 
difícil do que parece). Praticar assistindo televisão vai fazer com que outras 
situações sonoras difíceis se tornem mais fáceis. 

  Pratique aumentando a distância entre você e quem está falando, sem ajustar o 
volume de seus aparelhos auditivos. 

  Participe de conversas com mais de duas pessoas ao mesmo tempo num 
ambiente calmo. Não se preocupe se você não consegue entender os dois. tente 
se concentrar em um de cada vez. lembre-se, mesmo uma pessoa com audição 
normal tem dificuldade para entender quando várias pessoas estão falando ao 
mesmo tempo.

  Se você ficar cansado tire seu aparelho auditivo por um tempo, mas sempre o 
coloque novamente. Não desista. É como aprender um esporte ou tocar um 
instrumento musical, pois nos tornamos melhores com a prática diária.

tAreFAS
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  Se você ainda não utilizou os aparelhos em locais com sons mais altos, com 
mais pessoas e por longos períodos de tempo. use-os para trabalhar, na igreja, 
em festas, reuniões, eventos esportivos e restaurantes. estes são ambientes 
difíceis, então você terá que ter paciência e começar a aprender algumas 
habilidades para melhorar a sua audição nestas situações. 

  em ambientes com ruído de fundo concentre-se na pessoa que está falando. 
Com o tempo, seu cérebro vai inconscientemente categorizar sons, não 
prestará atenção ao ruído de fundo e você se concentrará na pessoa que está 
falando. 

  ligue para o seu fonoaudiólogo para que ele responda  a qualquer pergunta 
que você tenha durante este processo. eles entendem as dificuldades que você 
enfrenta e estão lá para ajudar.

  e lembre-se, haverá situações em que é difícil ouvir, mesmo para indivíduos 
com audição normal.

Cuide dos seus aparelhos auditivos 
(e eles vão cuidar de você) 

Como qualquer dispositivo de alta tecnologia, seus aparelhos auditivos 
precisam ser bem cuidados para trabalhar no seu melhor. Siga as instruções 
de cuidados e limpeza dadas a você durante a adaptação, e seus aparelhos 
auditivos proporcionarão anos e anos de bom desempenho e conforto.

tempo, Prática e experiência

 

do seu compromisso em fazer com que seus aparelhos auditivos trabalhem na sua 
rotina diária. 

do tempo usando seus aparelhos auditivos para que os mesmos se tornem 
confortáveis em diferentes ambientes. 

da sua paciência enquanto seu cérebro se ajusta aos sons estranhos.

de como você administrará seus próprios ambientes, aprendendo quais situações você 
conseguirá controlar e quais situações você deverá evitar.  

Ouvir melhOr dePeNderá:
1

2

3

4

terCeirA Semana
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Não há dúvida de que os aparelhos auditivos são um investimento significativo 
em termos de tempo e dinheiro. mas o que você está prestes a receber em troca 
tem o potencial para ser de valor inestimável: 

   Sentir-se mais seguro e protegido;  

   Sentir-se menos isolado; 

   Ser mais engajado com a família e amigos; 

 desfrutar de música e tv ao máximo ;

   Sentir-se mais consciente e confiante; 

   Comunicação mais fácil;  

 Sentir-se menos dependente de outros; 

   melhorar a sua qualidade de vida.  

Aproveite seus novos aparelhos auditivos. você 
está no seu caminho para uma melhor audição! 

NO Seu 
vOCê eStá 
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