
Deteção precoce
de hipoacusia
em Castilla y León



A Junta de Castilla y León oferece a todas as crianças

que nascem na região

a possibilidade de saber se ouvem bem ou não.

Isto faz-se através de um teste simples.

Este teste faz parte do Programa de Deteção Precoce

e Assistência Integral da Hipoacusia Infantil

em Castilla y León.

É importante realizar o teste porque:

• Permite saber se o seu bebé tem problemas de surdez.

Por vezes, parece que o bebé responde a sons,

embora o seu ouvido não esteja a funcionar bem.

Parabéns pelo nascimento
do vosso bebé!

Porque é importante realizar o teste?

Deteção precoce
É descobrir uma doença
antes de ter os sintomas.

Hipoacusia
Perda de parte da
capacidade de ouvir. Pode
afetar um ouvido ou os dois.

Integral
Total,
completa.



• A surdez nos recém-nascidos é rara,

mas as suas consequências são graves.

Uma criança que não ouve tem muitos problemas

para aprender a falar e para comunicar com as outras pessoas,

o que afetará o resto da sua vida.

• Quanto mais cedo souber que o seu bebé ouve mal

mais cedo poderá tratá-lo e garantir que irá crescer melhor.

No hospital fazem o teste

a todos os recém-nascidos.

Se não quer que façam o teste ao seu filho

tem de dizer ao médico.

E se tem pessoas da família surdas,

é importante dizer ao pediatra.



Em que consiste o teste?

Onde e quando se realiza o teste?

O teste consiste em colocar um auricular

na orelha da criança

quando está a dormir ou sossegada.

Assim, se a criança ouve bem,

pode anotar-se de forma automática

o som que chega ao seu ouvido.

• O teste é realizado quando o seu bebé está no hospital.

• Se não for possível realizar o teste

enquanto o seu bebé está no hospital,

tem de falar com o Serviço de Otorrinolaringologia do hospital

que é o serviço que faz o teste,

para que lhe possam dar informações.

Otorrinolaringologia
É a especialidade da
medicina dedicada às
doenças de ouvidos, nariz
e garganta.



Quais podem ser os resultados?

• Se o teste correr bem,

quer dizer que o seu filho ouve bem

e irão carimbar o Boletim de Saúde

que dão no hospital.

Assim, o pediatra sabe

que fez o teste.

• Se o teste correr mal:

não quer dizer que o seu filho ouve mal,

quer dizer que é preciso analisar mais a fundo

e que o teste deve ser repetido

antes de a criança ter 1 mês.

Como continuar a vigiar a audição
do seu filho?

Embora o teste possa ter um bom resultado,

podem aparecer problemas mais tarde.

Por isso é muito importante

observar o seu filho quando está sossegado

e num ambiente sem demasiado barulho



e fazer as seguintes perguntas,

de acordo com a idade da criança.

Se a resposta às perguntas for NÃO,

quer dizer que o seu filho ouve mal

e tem de o levar a um pediatra.

Dos 0 aos 3 meses:
O bebé assusta-se, pestaneja, para ou acorda
quando ouve um som forte ou inesperado?

Dos 3 aos 6 meses:
O bebé olha na direção de um som interessante,
como a voz da mãe ou de um chocalho?

Dos 6 aos 12 meses:
Quando está atrás das costas do bebé e diz o nome dele baixinho,
o bebé volta-se para si?

Dos 12 aos 15 meses:
O bebé aponta ou olha para os objetos
ou para os seus familiares
quando é chamado pelo nome?



Este texto segue as diretrizes internacionais da IFLA para materiais de

Leitura Fácil dirigidos a pessoas com dificuldades de compreensão leitora.

Foi validado por pessoas com incapacidade intelectual.

Tem a aprovação da Asociación de Lectura Fácil de Castilla y León.

Dos 15 aos 24 meses:
O bebé compreende ordens simples?
Por exemplo, se disser “dá-me a bola” ele dá-lhe?

Dos 2 aos 3 anos:
Quando a criança fala, percebe as palavras que ele diz?
Responde a perguntas simples?

Se não tem a certeza de que o seu filho ouve bem
consulte o pediatra


