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SEUS OUVIDOS AGRADECEM

E-BOOK

Talvez você não esteja cuidando tão bem assim  dos seus ouvidos.
Cinco dicas para você cuidar da saúde dos seus 

ouvidos e evitar problemas auditivos.



VOCÊ CUIDA BEM DA 
SUA AUDIÇÃO?

A pergunta pode ser simples e direta, mas acredite: é muito 

comum as pessoas esquecerem-se de cuidar da saúde dos 

seus ouvidos ao longo da vida. Os dias passam rápido e ouvir 

é algo tão natural que geralmente só se presta atenção nesse 

órgão quando realmente é preciso ou surge algum problema, 

que com apenas um pouco mais de cuidado poderia ter sido 

evitado.

FIQUE LIGADO!
O OUVIDO 
HUMANO
É ALTAMENTE 
SENSÍVEL!
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Ao mesmo tempo em que a busca por qualidade de vida e 

saúde aumentam com serviços voltados ao corpo como 

academias, prática de esportes, hábitos saudáveis, e 

também uma melhor alimentação, é importante tomar alguns 

cuidados com partes sensíveis do corpo, como a boca, olhos 

e ouvidos, por exemplo.

Neste e-book de leitura rápida vou dar cinco dicas de 

cuidados essenciais para você ter com seus ouvidos e 

garantir assim uma plena saúde para eles ao longo da sua 

vida, reduzindo o risco de surgirem problemas auditivos.

SEUS OUVIDOS TAMBÉM
PRECISAM DE CARINHO!
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CINCO DICAS 
PARA VOCÊ 
CUIDAR DA 
SAÚDE DOS 
SEUS OUVIDOS 
E EVITAR 
PROBLEMAS 
AUDITIVOS.
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EVITE O EXCESSO DE ÁGUA

Expor o ouvido ao excesso de água pode ser muito prejudicial 

para a sua parte externa. Essa parte tem a função de localizar 

a fonte sonora, amplica-la e leva-la ao tímpano. E a saúde 

desse canal consiste em evitar a umidade e traumatismo 

mecânico.

Evitar a umidade é evitar o excesso de água, seja no banho, 

seja na piscina, seja na praia. Caso entre uma quantidade 

inadequada de água no seu ouvido, ela pode não sair devido a 

formação de bolhas de ar e ele pode car obstruído, 

causando aquela sensação incômoda de ouvido entupido e 

sons abafados. Em alguns casos pode causar infecção e dor 

de ouvido. 

 DICA1
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CUIDADO!

1

2

Caso entre água no seu ouvido, evite inserir qualquer objeto 

pontiagudo! Isso pode causar uma lesão grave. Conra 

algumas dicas que podem te ajudar a resolver esse 

problema, evitando que ele se agrave:

 

 Coloque no ouvido delicadamente a ponta de uma toalha macia,     

papel macio ou algodão, mas sem forçar, para tentar absorver a água;

 Você também pode tentar puxar levemente o ouvido para trás, 

enquanto inclina a cabeça para o lado do ouvido entupido. Faça isso  

segurando-o pela parte superior da orelha.

Caso essas opções não deem certo, procure rápido a ajuda 

de um prossional para te auxiliar a eliminar com segurança 

essa água que está presa.

Não tente resolver com receitas caseiras, isso pode causar 

outros danos. Jamais coloque nos ouvidos líquidos como 

álcool e vinagre, por exemplo. Além de serem formas não 

seguras de retirar a água, isso aumenta o risco de infecção.
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NÃO INSIRA OBJETOS EM 
SEU OUVIDO

Outra forma de preservar a saúde da sua parte externa do 

ouvido (aquela que tem a função de localizar a fonte sonora, 

amplica-la e leva-la ao tímpano) é evitar o traumatismo 

mecânico.

Muitas pessoas  têm o hábito de inserir objetos para coçar ou 

limpar o ouvido. Colocar grampos, tampas de caneta, 

chaves, objetos pontiagudos e até mesmo as famosas hastes 

de algodão pode causar lesões graves na sua pele, além de 

retirar a proteção natural que a pele tem que é a cera. 
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TOME CUIDADO AO LIMPAR 
SEUS OUVIDOS

É importante uma limpeza regular dos seus ouvidos, mas isso 

deve ser feito tomando os devidos cuidados. Evite inserir no 

ouvido as famosas hastes de algodão!

Muitas pessoas consideram a cera do ouvido como uma 

sujeira, mas ela é a produção de um material que protege a 

pele. A pele vem escamando do tímpano para fora e esse 

material se acumula com a cera e é eliminado. Com a  

introdução da haste de algodão você empurra tudo isso para 

dentro e atrapalha o funcionamento desse sistema, podendo 

inclusive bloquear o canal auditivo e causar a sensação de 

ouvidos tapados.

 

 

 Limpe a parte externa das suas orelhas e a entrada do canal com 

um pano húmido com água morna. Evite introduzir muito o dedo.

 Você pode usar as hastes exíveis, mas somente para limpar a 

dobras externas da sua orelha. Não introduza dentro do seu canal.

CONFIRA ALGUMAS DICAS PARA VOCÊ 
LIMPAR CORRETAMENTE SEUS OUVIDOS

1

2
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MANTENHA UMA BOA
SAÚDE NASAL!

Isso mesmo! Cuidar da saúde nasal é importante demais para 

a saúde dos seus ouvidos. Você sabia que a parte média do 

seu ouvido se comunica com o seu nariz? Por ali passa ar e 

ocorre drenagem de secreções que lá são produzidas. Então 

é importante ter uma saúde nasal boa.  

 

 

 Mantenha o nariz hidratado!

 

 Nariz entupido é um problema. Procure resolver rapidamente se 

acontecer!

 Mantenha o nariz sempre limpo, livre de poeira. Tenha o hábito de 

assoar e fazer uma boa higiene nasal.

 Não use medicamentos no seu nariz sem a orientação médica.

 Trate rapidamente sinusite e rinite quando acontecerem. 

 DICA4

CONFIRA ALGUMAS DICAS DE SAÚDE 
NASAL QUE VÃO GARANTIR TAMBÉM

SAÚDE PARA SUA QUALIDADE AUDITIVA

1
2

3

4
5
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O SOM ALTO PODE ESTAR
TE PREJUDICANDO MUITO!

A parte interna é a parte mais complexa do ouvido. Exige um 

cuidado muito maior pois tem duas funções sensoriais muito 

importantes: o equilíbrio e a audição.

 

Com relação a audição, o excesso de ruído é muito 

prejudicial. Abusar dos fones de ouvido com músicas muito 

alta, ou trabalhar em locais com alto nível de ruídos sem a 

devida proteção pode prejudicar e muito a audição. Pessoas 

que têm esses hábitos ou estão expostas a essas condições  

possivelmente terão zumbido e perda auditiva com o passar 

do tempo.

Moderar no volume dos fones de ouvido e usar tampões em 

locais com muito barulho são precauções simples e que 

podem te livrar de um problema mais grave no futuro.

 5DICA
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Muitas pessoas acabam percebendo algum problema de 

audição ao longo da vida. Isso acaba sendo uma condição 

normal, já que um em cada seis adultos podem desenvolver 

algum tipo de problema auditivo com o passar dos anos.

Se talvez você sentir que e não escuta mais como antes, está 

com algumas diculdades para interagir, não que com 

vergonha. Procure um fonoaudiólogo para te ajudar a resolver 

essa situação o mais rápido possível para você melhorar a 

sua qualidade de vida.

E se você conhecer alguém que está passando por essa 

situação, incentive essa pessoa a procurar por ajuda. 

Todo mundo merece ouvir bem os sons da vida!

Hoje com toda a tecnologia e avanço dos tratamentos é mais 

fácil entender o que acontece com cada pessoa e achar 

soluções rápidas e ecazes para recuperar a qualidade da 

sua audição. 

VOCÊ ACHA QUE TEM 
ALGUM PROBLEMA 

AUDITIVO?
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Você mora em Lages e região ou Vacaria, e suspeita que está 

com algum problema auditivo, ou tem alguém que você ama 

que está nessa condição?

Visite nosso consultório o receba o tratamento que você 

merece.

Mas vamos combinar uma coisa?

Essa condição é válida somente conforme disponibilidade de 

agenda, ok?

Então entre em contato com a gente, diga que viu esse 

e-book e solicite um horário. Vamos ter o maior prazer em 

te atender!

TESTE DE AUDIÇÃO
GRATUITO!

AGENDE UM TESTE DE AUDIÇÃO 
E FAÇA UMA AVALIAÇÃO COM A 

FONOAUDIÓLOGA JULIANA ZINGALLI.
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Olá! Eu sou a fonoaudióloga Juliana Brasil 

Zingalli. 

Sou especialista em aparelhos auditivos, 

oratória, tratamentos do sono e deglutição.

Poder fazer parte da vida das pessoas e 

ajudá-las levando felicidade para seu dia a 

dia é o que me move.

O que me motiva é ver o sorriso no rosto de 

quem mal conseguia escutar o que seus 

lhos e netos falavam, e agora pode curtir 

cada momento junto deles. Escutar os 

sons da vida é sim um motivo para muita 

felicidade.

O que também me motiva é devolver a 

qualidade do sono para aquelas pessoas 

que sofrem na hora de dormir com 

distúrbios como a apneia e o ronco, 

passando o dia cansadas e desmotivadas. 

Dormir bem faz muita diferença.

E mais! O que me faz trabalhar dia após dia 

é ajudar aquelas pessoas que tem 

diculdades na fala a se expressarem e se 

superarem a cada dia. É ajudar a quem 

precisa se comunicar a melhorar sua 

performance com conança, autoestima e 

brilho no olhar.

Meu propósito é entregar mais do que meu 

conhecimento e soluções para meus 

pacientes. Eu entrego qualidade de vida. 

Cada um que passa pelo meu consultório 

merece toda a atenção, carinho e respeito. 

Merece uma vida melhor. Venha me visitar. 

Vamos juntos melhorar e sorrir.
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fonojulianazingalli.com.br

fonojulianazingallifgazingalli

Rua Lauro Muller, 547 - Centro - Lages/SC 
(49) 3223.8578


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14

