
Porque os esPectáculos
são Para serem ouvidos

Novo sistema de anel magnético



o que é o sistema magnético?

Quem pode utilizar? como ativar?

Porquê a instalação do sistema do anel magnético?

Hoje em dia, muitos edíficios em todo o mundo já dispõem 
do sistema de anel magnétcio, que consiste na instalação de 
um anel de indução magnética para facilitar as condições 
de escuta a pessoas com dificuldades auditivas, utilizadores 
de aparelhos auditivos. em Portugal, o teatro da trindade é 
a primeira sala de espectáculos equipada com este sistema.

o sistema de anel magnético pode ser utilizado por 
utilizadores de aparelhos auditivos / retroauriculares  com 
bobine magnética (Posição t), sem necessidade de recurso a 
nenhum acessório adicional.

a bobine magnética é um componente disponível na 
maioria dos aparelhos auditivos do mercado, devendo ser 
solicitada a sua inclusão e ativação ao seu audiologista. 
esta funcionalidade dos aparelhos auditivos permite-lhe 
escutar as palestras, espectáculos e programas com melhor 
qualidade, especialmente na presença de ruído de fundo e 
com condições de escuta mais desfavoráveis.

o sistema de anel magnético instalado no teatro da 
trindade é pioneiro em Portugal e representa mais um 
passo no sentido do aumento da inclusão social, visando 
permitir às pessoas com dificuldades auditivas as mesmas 
oportunidades das pessoas com audição normal.

Com este novo serviço, qualquer espectador 
com dificuldades auditivas pode beneficiar de 
melhores condições de escuta no teatro da 
trindade, solicitando um dos dispositivos de 
apoio à escuta sem fios, disponíveis na bilheteira.

o símbolo international da surdez é 
normalmente exibido para indicar a presença de 
um sistema magnético.

estima-se que em Portugal existam mais de 2 milhões de 
pessoas com algum tipo de dificuldade auditiva. este número 
está inclusivamente a aumentar devido às agressões a que 
a população está sujeita diariamente em termos de ruído, 
bem como ao aumento da esperança media de vida. estre os 
fatores propícios ao surgimento de perda auditiva estão os 
antecedente familiars, a diabetes, o tabagismo, entre outros, 
sendo o sexo masculine o mais afectado por este problema.

a maioria das famílias portuguesas já tiveram contacto com 
pessoas, com problemas de audição, de uma forma ou de 
outra, sendo cada vez mais provável a existência de um 
membro da família ou amigos com dificuldades auditivas.



o que fazer em caso de suspeita de perda de audição?

como mudar para a posição telecoil?

a Fundação iNateL em parceria com a Widex Centros 
auditivos, empresa de referência em Portugal, nos 
cuidadisde audição, recomendam a todos os espectadores 
do teatro da trindade a realização periódica de consultas 
de rastreio auditivo. Na Widex Centros auditivos*, com 24 
centros de Reabilitação auditiva em todo o país, poderá 
beneficiar de uma consulta de rastreio auditivo gratuita com 
um audiologista Widex.

segundo estudos internacionais, as pessoas demoram 
em media 7 anos a procurar ajuda para o seu problema 
de audição, reduzindo desta forma consideravel, os 
resultados da sua reabilitação auditiva. a perda auditiva 
é um problema silenciosos, que pode levar a situações de 
isolamento social e perda considerável de qualidade de 
vida. Não deixe que isso aconteça.

Hoje em dia,a tecnologia evoluiu bastante, com os aparelhos 
auditivos Widex a permitirem uma audição cada vez mais 
próxima de uma audição normal, estando ao mesmo tempo 
disponíveis em formatos muito elegantes e discretos. 
aproveite a sua vida ao máximo, porque a audição é um 
bem muito precioso.

o sistema de anel magnético instalado no teatro da tindade 
é uma doação da Widex Centros auditivos* à Fundação 
inatel. esta insere-se no espírito de missão da Widex 
Centros auditivos, que consiste na melhoria da qualidade 
de vida das pessoas com dificuldades auditivas.

se o seu aparelho auditivo dispõe de bobine magnética 
(posição t) deverá seguir as instruções da imagem, premindo 
o botão de mudança de programa para a posição t.
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se tem problemas auditivos, sempre que comprar um bilhete 
para o teatro da trindade, lembre-se de pedir um lugar que 

esteja abrangido pelo sistema de anel magnético.

Zona abrangida pelo sistema de anel magnético

Zona interdita

serviço disponível na sala principal

marque a sua consulta e rastreio auditivo gratuitos 
no centro auditivo Widex mais próximo de si!

centros auditivos Widex em todo o país: www.widex.pt

angra do Heroísmo | amora | aveiro | Braga | Campo maior | Cascais**
Castelo Branco** |  Coimbra** | Évora | Faial | Faro** | Funchal

Guarda | ilha do Pico | Leiria** | Lisboa** | Ponta delgada | Portalegre
Porto** | santarém setúbal** | sines | tavira | viseu**

**(Centros auditivos com actividade certificada).

Nº verde Gratuito 

(dias úteis, das 9h00 às 18h00)

800 200 343

teste a sUa
audiÇão
Grátis

teste os seUs
aParelHos

Grátis

eXPeRimeNte
Grátis

  15 dias*

*Consulte as condições da campanha no seu centro WideX.


