Onde procurar TRATAMENTO
O Sistema Único de Saúde/SUS oferece
nos Serviços de Saúde Auditiva atendimento especializado para o diagnóstico,
tratamento clínico e reabilitação (concessão do aparelho auditivo, acompanhamento e terapia fonoaudiológica).
Informe-se na Unidade de Saúde mais
próxima ou na Secretaria de Saúde do
seu Estado, Município ou Distrito Federal.
MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR:
www.saude.gov.br
pessoacomdeficiencia@saude.gov.br
saudedoidoso@saude.gov.br

O diagnóstico e o tratamento
adequado ao idoso com perda
auditiva melhora sua qualidade
de vida, preservando
o convívio social.

A saúde
auditiva
da pessoa

idosa
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• Falar muito alto ou muito baixo.
• Apresentar barulho ou zumbido no
ouvido ou na cabeça.
• Apresentar tontura ou desequilíbrio.
• Apresentar depressão, irritação, indiferença ou isolamento social.

A falta de informação e o preconceito
fazem com que a maioria dos idosos com
perda auditiva demore a procurar ajuda,
limitando a participação social e a qualidade de vida.
Avaliar a audição é o primeiro passo
para solucionar o problema.
FIQUE ATENTO PARA ESTES SINAIS
• Ouvir e não compreender.
• Aumentar demais o volume do rádio e da TV.

PROCURE UM ESPECIALISTA
O fonoaudiólogo e o médico otorrinolaringologista são os profissionais
capacitados para diagnosticar e tratar a
perda auditiva.
As condutas indicadas podem ser:
tratamento clínico, cirúrgico ou uso de
aparelho auditivo.

MELHORE SUA comunicação
• Informe que você tem uma perda
auditiva.
• Procure conversar em ambientes silenciosos e com boa iluminação.
• Fique próximo ao falante e observe
seu rosto e gestos.
• Sem receios, peça para repetir quando não entender.
FACILITE A COMUNICAÇÃO COM
QUEM TEM PERDA AUDITIVA
• Fale de frente, pausadamente, e articulando bem as palavras.
• Fale um pouco mais alto, mas NÃO

A seleção do aparelho mais
adequado, o acompanhamento
periódico e a reabilitação são
essenciais para o bom uso do
aparelho auditivo.

GRITE.
• Use gestos para complementar a
mensagem.
• Se for indicado o uso do APARELHO
AUDITIVO valorize seu uso.

