
benefícios 
da melhor 
audição

Ouça
melhor.
Viva
Melhor.



No Grupo Microsom, estamos ajudando pessoas a ouvirem 
melhor há 27 anos. 

Somos apaixonados pelo que fazemos, pois sabemos 

que ouvir melhor é viver melhor.

Como sabemos? Porque as pesquisas, a ciência e os 
usuários dos aparelhos auditivos Microsom nos contaram. 
Leia a seguir 50 razões do porquê você deve tratar sua 
perda auditiva.



1 Uma audição melhor mudará sua vida.

“A MIcrosom tem mudado a minha vida”.

– Kumara S. 

“Eles mudaram minha vida para sempre! ”

– Carol F.

“Realmente mudou minha vida”.

– Leslie P.



2 Uma melhor audição melhora a 
comunicação e os relacionamentos.1

3

Pode melhorar 
a intimidade e 
o aconchego 

familiar.1

Reduz a raiva e 
frustrações nos 

relacionamentos.2

Os usuários 
de aparelhos 

auditivos relataram 
significante melhora 

na vida sexual.3

6

E dizem ter um 
efeito positivo nos 
relacionamentos.4
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7 Uma audição melhor afeta positivamente 
a confiança e a independência.3

Os usuários de aparelhos 
auditivos possuem uma 

maior probabilidade
de serem otimistas e de se 

sentirem engajados na vida.4  

Eles dizem que 
se sentem mais 

confiantes e 
melhores consigo 

mesmos.4

O tratamento da perda 
auditiva mostrou 
melhorar o senso 

de controle sobre os 
eventos da vida.1

“Você ficará mais atento sobre o 

que está acontecendo ao seu redor”  

– Felipe M.
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Reduz a 

autocrítica.2

“Me ajuda a me sentir mais segura quando 

estou sozinha e/ou meu marido está viajando, 

pois posso ouvir os ruídos distantes ou o 

cachorro rosnando para alguma coisa”.  

– Molina A.

12
“Eu tenho mais controle sobre

minha audição: quando estou em um avião, 

posso desligar todo o volume do microfone, 

mas posso continuar ouvindo música.”  

– Antonio T.
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14 Uma audição melhor  

melhora a força emocional.1

15

Reduz a 
depressão e 
os sintomas 
depressivos.2
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16

Reduz as sensações 
de paranoia.2
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17

Mostrou que reduz 
a ansiedade.2

Dá a sensação 
de que você está 
vivendo em um 

mundo mais novo, 
brilhante e feliz”

– Marly B.
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19 Uma audição melhor ajuda você 
a ter o controle de sua carreira.

Os adultos que tratam a 
perda auditiva possuem 

maiores índices de 
contratação do que os que 

não tratam.5 

Mostrou que melhora  
o poder aquisitivo.1

A maioria dos usuários de 
aparelhos auditivos dizem que 

usar aparelhos auditivos ajudou 
no desempenho no trabalho.4
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“Posso trabalhar melhor, 
com mais eficácia”. 

– Marcelo C.



23 Uma audição melhor deixa você 
conectado.

Meus aparelhos 
auditivos A4i são “meu 

link padrão para a 
internet audível”.6

– Lourenço A.

24

“A integração com iPhone leva meus 
aparelhos auditivos e smartphone 

para outro nível. Eu posso transmitir 
rádio, podcasts e audiolivros através 

de meus aparelhos auditivos”.
– Marcelo T.
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26

Os usuários de aparelhos 
auditivos relataram os 

efeitos positivos em suas 
habilidades de participar 
em atividades em grupo.4

27

O tratamento da perda 
auditiva mostrou que 
reduz fobias sociais.2

28

Uma audição melhor 
melhora sua vida social.3

““Usar aparelhos 

auditivos elimina a 

sensação de isolamento”.

– Jorge D.

29
“Estou mais ativa e 

engajada na vida”. 

– Tamy L.



“Me sinto mais integrada quando uso 

eles perto de amigos ou familiares, 

durante feriados ou passeios”.

– Sara B.
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“Usar aparelhos auditivos é 

ótimo para iniciar conversas 

em situações sociais”.

 – Marcelo T. 

“Me sinto mais encorajada a falar 

e conhecer novas pessoas”. 

– Marli A.



33 Uma audição melhor impacta 
a perspicácia mental.7

Usar aparelhos 
auditivos reduz o risco 
de declínio cognitivo 
associado com a 
perda auditiva.8

34



35 Uma audição melhor indica 
uma melhoria na saúde física.1 

Pode ajudar a 
reduzir o risco de 
quedas em idosos, 
pois melhora o 
equilíbrio.9

36
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37
“Eu tenho maiores 

níveis de energia 

quando uso meus 

aparelhos auditivos do 

que quando não uso”. 

– Sara B.



“Não tenho mais problemas 

com minha esposa” 

– Esteves S. 

38 Uma audição melhor deixa a vida 
mais fácil.

Você pode atender 
e falar ao telefone 
sem usar as mãos.

Você pode transmitir 
música diretamente 

(e sem fios) para seus 
aparelhos auditivos.

39
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“Eu aproveito a 
música muito mais”.

– Marcelo T.

“Minha esposa 
fica mais feliz 
quando uso 

meus aparelhos 
auditivos”. 
– Nelson K.

“Eles são um grande alívio para 
minha esposa, pois ela estava 

MUITO cansada de repetir 
tudo o que falava, por muitas e 

muitas vezes”.
– Jeremias M.



O tratamento da perda 
auditiva mostrou que 
reduz a discriminação 

com a pessoa que 
possui perda auditiva.2

42

44Eu não me sinto 
mais excluída 
ou diferente”.  

– Sandra A.
“Eu posso assistir 

TV enquanto minha 
esposa está dormindo”.

– Ricardo M.

43

“Eu escuto o rádio do 

carro muito melhor”.

– Lisandra M.

Você pode 
escutar a TV 

sem incomodar 
as pessoas



NÍVEL DE ENERGIA

45
Tratar a perda auditiva reduz 
momentos constrangedores.

“O último acontecimento foi na igreja. Eu amo cantar e às vezes 

cantava no período da manhã. Então, durante uma manhã, 

assim que cantei “In The Garden” do banco da igreja, eu percebi 

que minhas colegas estavam rindo. Eu perguntei para elas o 

motivo de tanto riso. Quando conseguiram recuperar o fôlego, me 

disseram que gostavam do que eu estava cantando, mas o resto da 

congregação estava cantando “Amazing Grace”. SÉRIO??

Eu comprei meu primeiro aparelho auditivo logo depois”.

– Renata B.



46 Uma audição melhor permite 
momentos preciosos na vida.

47

48

Você pode ouvir os 
sons da natureza 
novamente

“Eu escuto sons 
que não escutava 

há anos”. 
– Estefanie S.

“Agora, eu consigo realmente 

ouvir cada palavra que meus 

netos falam”.

– Rosana O.



“Até eu adquirir meus 

aparelhos auditivos, 

não tinha ideia do que 

eu estava perdendo”.  

– Paulo B.

Você não perderá mais 
conversas, músicas, 

risadas e outras 
alegrias da vida.

50

“Ouvir minha filha de 1 ano 

e meio cantar “Brilha, Brilha 

Estrelinha” é insubstituível”.

– Bianca D.

49
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ligue hoje para o 0800 11 64 91

Fontes:

Se você está pronto para tratar sua perda 
auditiva e aproveitar os benefícios da 

melhor audição,

Ouça
melhor.
Viva
Melhor.

www.microsom.com.br

http://www.microsom.com.br

