As muitas faces do
tinnitus/acufeno

Cerca de 250 milhões de pessoas, a nível
mundial, sofrem de tinnitus/acufeno.

Tinnitus é a perceção de sons
ou ruídos dentro dos ouvidos
sem qualquer fonte de som
externa.

O que é o
Tinnitus/
Acufeno?
Estes sons são normalmente
descritos como sendo
ruídos que se assemelham
a zumbidos e podem ser
constantes ou periódicos.

O Que Pode
Causar Tinnitus/
Acufeno?

O tinnitus/acufeno pode ser despoletado por
uma variedade de causas, mas está normalmente associado a uma exposição a sons
muito elevados que podem danificar as células
sensoriais delicadas do ouvido interno. Esta
condição também já foi associada a infeções
nos ouvidos, envelhecimento, estresse, excesso
de cera, pressão arterial alta e a distúrbios nos
nervos sensoriais. Atividades tais como fumar,
beber álcool ou cafeína e tomar aspirina ou antibióticos em doses excessivas pode exacerbar
o tinnitus/acufeno.

Estresse
Atividades que podem
exacerbar o tinnitus/acufeno.

Como é que eu
posso controlar o
tinnitus/acufeno?

Se suspeitar que é uma das muitas faces do
tinnitus/acufeno, deverá em primeiro lugar,
submeter-se a uma avaliação profissional. O
aconselhamento junto de um audiologista,
treinado a lidar com tinnitus/acufeno, melhora
as possibilidades de recuperar a sua qualidade
de vida com sucesso. Os efeitos do tinnitus/
acufeno podem ser minimizados combinando o
aconselhamento e a estimulação sonora.

Como é que o som pode ajudar?
O som amplificado dos aparelhos auditivos,
influências ambientais, música ou o som de geradores de ruído, podem ajudar a minimizar o
contraste entre o zumbido do tinnitus/acufeno
e o som ambiente envolvente.
Uma funcionalidade altamente original para
aparelho auditivo, e que se provou, em estudos
clínicos, ser uma ferramenta promissora para
o alívio do tinnitus/acufeno, é conhecida como
Zen.

O que é o Zen?

O programa Zen patenteado está
disponível exclusivamente para os
aparelhos auditivos da Widex.
Os tons Zen são inspirados no efeito relaxante
de certos tipos de música. O Zen reproduz tons
suavizantes, de forma aleatória, e pode ser usado para relaxamento e para tornar o tinnitus/
acufeno menos percetível. Estando o estresse
frequentemente relacionado com o tinnitus/
acufeno, o relaxamento e a redução do estresse
são elementos vitais para um controlo eficaz do
tinnitus/acufeno.

Para algumas pessoas com tinnitus/acufeno, o
aconselhamento e o uso de aparelhos auditivos
com o Zen, pode ser a chave para recuperar
uma audição clara e sem interrupções. O efeito
ao utilizar o Zen é imediato, mas para a maioria
leva alguma tempo a habituar. O seu audiologista irá ajudá-lo a fixar objetivos realistas e
pode ajustar o programa Zen se for necessário.
O Zen é para uso diário. Pode utilizá-lo para
evitar ficar em silêncio total, reduzindo assim
o seu enfoque no tinnitus/acufeno. Pode ser
também usado para fins de meditação e relaxamento.
Os investigadores, designers, audiologistas e
engenheiros da Widex, assumiram o compromisso de ajudar as muitas faces do tinnitus/
acufeno, todas elas afetadas por disrupções auditivas frequentes ou persistentes. Orgulhamo-nos da nossa abordagem única, que oferece a
milhões de pessoas uma opção promissora no
controle do tinnitus/acufeno.

exercícios
e dicas

Exercício de
relaxamento(1)

O estresse pode tornar ainda mais difícil de
lidar com o tinnitus/acufeno com sucesso e
muitas vezes pode causar uma contração dos
músculos. Fazer alguns exercícios pode ajudá-lo
a relaxar e assim diminuir o estresse.
É recomendado que passe 15 minutos por dia a
fazer estes exercícios de relaxamento.
Eis algumas dicas a reter para quando estiver a
fazer estes exercícios de relaxamento.
• Sente-se numa cadeira confortável, num local
silencioso e onde não haja distrações.
• Faça os exercícios enquanto ouve os tons
Zen, mas se tiver demasiado distraído,
desligue-os.
• Descalce os sapatos e use roupa confortável.
• Não se preocupe se adormecer.
• Depois de terminar os exercícios, feche os
olhos, relaxe durante alguns minutos, respire
fundo e levante-se devagar.

Relaxamento Muscular Progressivo
Um exemplo de relaxamento muscular progressivo, passa por concentrar-se nos músculos
no seu pé direito. Depois inspire e contraia os
músculos com a máxima força que conseguir
durante cerca de 8 segundos. Tente contrair
apenas os músculos nos quais está concentraExercícios e dicas

do. Sinta-os tensos. Liberte-os repentinamente
deixando-se ir. Deixe a tensão e a dor fluírem
para fora dos músculos enquanto expira lentamente.
A ideia é progredir sistematicamente, começando pela cabeça e progredindo até aos pés. Eis
uma progressão que pode seguir:
• Cabeça (careta facial), pescoço e ombros.
Peito e estômago.
• Braço direito e mão direita Braço esquerdo e
mão esquerda.
• Nádegas, perna direita e pé direito. Perna
esquerda e pé esquerdo.
Relaxe durante 10-15 segundos e repita a
progressão. O exercício na sua totalidade deve
levar uns 5 minutos a concluir.
Quando terminar comece uma contagem
decrescente a partir de 20 e levante-se lentamente.
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Exercício de
relaxamento(2)

Fazer alguns exercícios pode ajudá-lo a relaxar
e assim diminuir o estresse. Os seguintes exercícios ‘Respirar fundo’ e ‘Imaginação guiada’
levam apenas cinco a dez minutos a estarem
concluídos.

Respirar fundo
Siga as dicas acima e adicione o respirar fundo
e de forma rítmica. Mais especificamente, deve
completar o seguinte ciclo 20 vezes:
• Expire completamente pela boca.
• Inspire pelo nariz durante quatro segundos.
• Sustenha a respiração durante quatro segundos.
• Expire pela boca durante seis a oito segundos.
• Repita o ciclo 20 vezes.
O exercício na totalidade, leva aproximadamente
cinco a sete minutos a concluir.
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Imaginação guiada
Depois de atingir um estado de relaxamento
conseguido através de uma respiração funda,
mantenha os olhos fechados e continue a respirar fundo enquanto se imagina num ambiente o
mais relaxado possível (talvez deitado na praia,
a boiar na água ou a flutuar numa nuvem).
Tente imaginar, utilizando todos os seus sentidos, a sensação do ar na sua pele, o cheiro
fresco do oceano ou da floresta, ou o sabor
da sua bebida favorita. Ouça os tons Zen, ou
invente a sua própria imaginação guiada, agradável e relaxante, tal como as ondas do oceano,
um riacho a correr ou o crepitar de uma lareira
a arder.
Quando terminar comece uma contagem
decrescente a partir de 20 e levante-se lentamente.
O exercício ‘Imaginação guiada’ pode também
ser benéfico após um relaxamento muscular
progressivo.
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Dicas para
controlar os
problemas do
sono

Um dos problemas mais comuns entre as pessoas com tinnitus/acufeno é a dificuldade em
adormecer ou manter-se a dormir. É importante
que estes problemas sejam abordados, pois
irão afetar a sua capacidade para lidar com o
tinnitus/acufeno.

Controlar problemas de sono
Antes de lidar com os seus problemas de sono,
você deve estar ciente que os adultos necessitam, em média, de oito horas de sono e que
por vezes os requisitos de sono alteram-se à
medida que se vai envelhecendo. Aqui está
uma lista de sugestões para o ajudar a controlar
quaisquer problemas de sono:
• Mantenha uma hora fixa para ir para a cama e
ponha o alarme sempre para a mesma hora.
• Caminha ou faça exercício durante dez
minutos por dia, mas nunca antes de ir para
a cama.
• Corra os cortinados e mantenha o seu quarto
escuro o suficiente para dormir a uma temperatura confortável.
• Não veja televisão, coma ou leia na cama.
• Durma de costas ou de lado; evite dormir de
barriga para baixo.
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• Tenha uma rotina fixa antes de se deitar.
Comece a relaxar à medida que vai fazendo
a sua rotina, como por exemplo, tomar um
banho de água quente.
• Quando for para a cama, respire fundo e
simplesmente relaxe. Sinta os seus músculos
a relaxar e concentre-se em pensamentos
agradáveis.
• Utilize uma ventoinha ou máquina de ruído
branco para contrariar o seu tinnitus/acufeno.
• Não entre em atividades que estimulem o
seu corpo ou mente, antes de se ir deitar. Por
exemplo, ver um programa de TV favorito, ou
participar numa atividade tipo hobby.
• Evite comida e bebidas que contenham
cafeina.A A cafeina está presente não só
no café mas também em refrigerantes, chá,
chocolate quente e em doces com chocolate.
Evite beber álcool uma ou duas horas antes
de ir para a cama.
• Não faça uma sesta ao fim da tarde ou ao
principio da noite. Se tiver muito cansado
durante a tarde, dê um caminhada enérgica
em vez de dormir uma sesta.
Se ainda tiver problemas em adormecer, não
fique acordado na cama durante mais de meia
hora. Se vir que ainda está muito acordado,
levante-se da cama e faça algo em silêncio. Só
vá para a cama quando estiver relaxado e pronto para dormir. Isto reduz o tempo que está
acordado na cama.
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OS BENEFÍCIOS DO
Zen

A estimulação sonora desempenha um papel
importante no controle dos efeitos do tinnitus/
acufeno. Os sons tipicamente utilizados no
controlo do tinnitus/acufeno podem ser sons
amplificados dos aparelhos auditivos, sons
ambientais e música ou o ruído de geradores
de ruído. Utilizando o som desta maneira ajuda
a minimizar o contraste entre o tinnitus/acufeno
e o som ambiente envolvente para proporcionar
alívio dos sons incomodativos. Também garante
que o cérebro recebe o máximo input de som
possível, fazendo com que seja menos provável
que tente sobrecompensar devido ao pouco
som disponível.
O som também o ajuda a relaxar. Estando o
estresse frequentemente associado ao tinnitus/
acufeno, o relaxamento e a redução do estresse
são elementos vitais para um controlo eficaz do
tinnitus/acufeno.
Os seus aparelhos auditivos têm um programa
Zen que ajuda a controlar os efeitos do tinnitus/
acufeno. O Zen é individualizado de acordo com
a sua perda auditiva e tem em consideração o
ruído de fundo enquanto está a reproduzir.
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Ao escolher os aparelhos auditivos da
Widex, está a escolher produtos de uma
empresa com certificação WindMade. A
WindMade é o primeiro selo de consumo
global que identifica as empresas que
utilizam energia eólica.
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