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Os estudos mostram os impactos da perda 
auditiva não tratada nas atividades do dia a dia:
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Ouvir melhor
é viver melhor

3x maior o risco de queda1

5x maior o risco de
desenvolvimento de demência2

Maior risco para os sintomas
da depressão3

Irritabilidade e frustração; Maior
cansaço devido oesforço auditivo5

32% maior o índice de
hospitalização4

Pergunte ao seu fonoaudiólogo sobre os benefícios de 
ouvir melhor e como o tratamento da perda auditiva 
irá melhorar o seu bem-estar geral. 

1   Lin & Ferrucci, 2012
2   Lin et al., 2011 
3  Cacciatore et al., 1999; Huang et al., 2010
4   Genther et al., 2013 
5   Mick et al., 2014; Weinstein & Ventry, 1982



Prezado leitor, 
Parabéns por dar o primeiro 
passo na busca por uma 
melhor audição.

Ouvir melhor significa
bem-estar.

Ouvir melhor tem uma influência 
positiva em vários aspectos 
da sua vida. Além de ajudá-lo 
a entender e se comunicar de 
forma eficaz, ouvir melhor o 
ajuda a se manter em contato 
com o mundo ao seu redor.

Seja o contato com seus 
familiares ou assistindo ao seu 
programa de televisão favorito, a 
sua audição é fundamental para 
o seu bem-estar geral.

Este folheto irá ajudá-lo na 
jornada para uma audição 
melhor!

Juntos, mudamos vidas.

Equipe Phonak

Quando as vozes
não são claras

A perda auditiva costuma evoluir gradualmente. 
Neste processo escutamos bem alguns sons e 
outros, geralmente os sons mais agudos (finos), 
a dificuldade é maior.

Para garantir uma boa compreensão da fala 
precisamos ouvir melhor as consoantes, que são 
sons fracos e agudos, como o "s", "f", "ch" e "t". 
Por isso, as pessoas com dificuldade auditiva 
costumam dizer "Eu escuto, mas não entendo."

A perda auditiva não afeta somente a sua 
comunicação, ela pode estar associada a 
outros problemas de saúde:
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Social e 
emocional

• Solidão1

• Pouca participação em 
atividades com amigos ou 
eventos2

Cognitivo • Maior risco de declínio 
cognitivo e demência3

Físico • Maior risco de quedas 4

Ouvir melhor é viver melhor
Quando ouvimos melhor estamos preparados para abraçar a vida que desejamos. Há 
cada vez mais evidências de que o tratamento da perda auditiva proporciona bons 
resultados para o seu bem-estar social e emocional, cognitivo e físico5.
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Ouvir melhor nos permite ser socialmente ativos,
nos conectar com outras pessoas e nos 
comunicar com eficiência e sem barreiras. O 
uso de aparelhos auditivos pode melhorar a 
sua qualidade de vida, interações sociais e a 
satisfação nos relacionamentos, tanto para você 
quanto para seus familiares.

Bem-estar social e emocional

O cérebro possui um papel fundamental na 
audição e na compreensão de fala. Por isso,é 
importante mantê-lo estimulado. O uso do 
aparelho auditivo está ligado à melhora
da memória7 e foi comprovado que facilita
a audição8.

Bem-estar cognitivo

Ter a solução auditiva correta significa que 
você está preparado para lidar com diferentes 
situações auditivas. Ouvir melhor possibilita uma 
maior consciência do ambiente, proporcionando 
a sensação de segurança e confiança.

Bem-estar físico


