Caso tenha qualquer dúvida relacionada à
audição do seu bebê, fale com seu pediatra ou
com a equipe da clínica local.

‘au-au’, ‘carro’

c Fala duas ou três palavras reais como ‘bola’,

c Segue ordens verbais simples como ‘sente-se’

brinquedos quando solicitado

c Aponta para pessoas, partes do corpo ou

c Parece entender mais palavras a cada semana

12 a 18 meses

c Vira a cabeça para sons suaves

c Começa a imitar sons da fala

e ‘tchau’

c Compreende palavras simples como ‘não’

6 a 12 meses

c Começa a emitir sons semelhantes à fala

c Acorda facilmente com barulho

c Parece escutar

interessantes

c Vira a cabeça ou os olhos na direção de sons

3 a 6 meses

c Assusta-se quando ouve um barulho repentino

c Acalma-se com sons e vozes familiares

Do nascimento aos 3 meses

.............................................................................

o você saberá
s
e
e
s
t
ou ouvindo?

m
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Lista de verificação de audição e fala…

O Programa de Saúde Auditiva
da Queensland Health visa identificar
bebês nascidos com perda auditiva
permanente. Ele é gratuito e está
disponível para todos os bebês
nascidos em Queensland.

www.health.qld.gov.au/healthyhearing


Triagem auditiva gratuita para seu bebê

A triagem auditiva do seu bebê
Uma audição saudável é fundamental para o
desenvolvimento da linguagem oral desde os
primeiros meses de vida. Cerca de um ou dois bebês
em cada 1.000 tem perda auditiva significante.
Se a perda auditiva não for diagnosticada no início,
ela pode afetar o desenvolvimento da linguagem oral
do seu filho e sua futura aprendizagem na escola.

Triagem auditiva
de
.................................................................................

Data

..................................................................

Horário
Local

...........................................................

..................................................................

Parte dos exames de saúde
do bebê

Que informações são
fornecidas pela triagem?

O que significa o resultado
de ‘encaminhamento’?

O Programa de Saúde Auditiva visa
identificar bebês nascidos com perda
auditiva permanente. Ele é gratuito e
está disponível para todos os bebês
nascidos em Queensland.

Para cada ouvido, a triagem dá
um resultado de ‘aprovação’ ou
‘encaminhamento’. A triagem não dá
informações detalhadas sobre a audição
do bebê.

O resultado de ‘encaminhamento’
na triagem auditiva pode ter vários
motivos:

Seu bebê passará por uma série de
exames de saúde após o parto. Um
deles é a triagem auditiva. Esta triagem
deve ser feita logo que possível após
o nascimento. Se a triagem não for
feita antes de você e o bebê terem alta
do hospital, ele pode fazer a triagem
como paciente ambulatorial logo após o
retorno para casa.

O que significa o resultado
de ‘aprovação’?

Como é feita a triagem?
A triagem auditiva não machuca o bebê.
A enfermeira ou o indivíduo treinado
para triagem auditiva fará o procedimento
quando o bebê estiver quieto ou
dormindo. Pequenos eletrodos são
colocados cuidadosamente na cabeça
do bebê e um fone de ouvido flexível é
colocado levemente sobre cada ouvido.
Cliques suaves são emitidos no ouvido
do bebê, e os eletrodos registram sua
reação aos sons.

Quando saem os resultados?
Os resultados da triagem saem na
mesma hora e são anotados na
Caderneta de Saúde do bebê. O
responsável pela triagem conversará
com você sobre os resultados. Faça
perguntas caso tenha dúvidas.

O resultado de ‘aprovação’ de ambos
os ouvidos indica que é pouco provável
que o bebê tenha perda de audição
que afetará seu desenvolvimento de
linguagem oral.
Alguns poucos bebês passam na
triagem, mas apresentam fatores
de risco para certos tipos de perda
auditiva que levam mais tempo para
se manifestar. Neste caso, o bebê tem
a opção de fazer um exame auditivo
com um audiologista antes do primeiro
aniversário. A data do teste dependerá
das necessidades específicas da
criança. Embora poucos bebês com
estes fatores de risco desenvolvam
perda auditiva, não deixe de levar seu
bebê para fazer este exame.
Lembre que a audição de todos os
bebês e crianças pode variar com o
tempo. Se houver qualquer motivo de
preocupação quanto à audição do seu
filho, entre em contato com o pediatra
ou a equipe da clínica local. Exames
auditivos podem ser feitos em bebês e
crianças de todas as idades.

• o bebê estava inquieto durante
a triagem
• havia ruído ambiente durante
a triagem
• o bebê tinha fluido ou obstrução
temporária no ouvido após o parto
• alguns poucos bebês tem perda
auditiva temporária ou permanente.
O nível de perda pode variar de leve
a profunda.
Se a primeira triagem auditiva do bebê
der resultado de ‘encaminhamento’ em
um ou ambos os ouvidos, será realizada
mais uma triagem auditiva em ambos
os ouvidos.
Se a segunda triagem auditiva der
resultado de ‘encaminhamento’ em
um ou ambos os ouvidos, o bebê fará
o exame com o audiologista e será
encaminhado para o Serviço de Apoio
Familiar. Você receberá outro panfleto
com maiores esclarecimentos.

Onde posso obter mais
informações?
Para maiores informações a respeito
da triagem auditiva do seu bebê,
entre em contato com o hospital mais
próximo, o pediatra ou a equipe da
clínica local.
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