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Por quê o meu bebê precisa de outro teste de
audição?

O que acontecerá durante a minha visita?

• Alguns bebês podem precisar de outro teste pelos seguintes motivos:
• fluido no ouvido
• o bebê estava se movendo muito
• ruído na sala de teste
• o bebê tem perda de audição
• A maioria dos bebês que precisam de outro teste tem audição normal.
Alguns terão perda de audição.

• Um especialista em audição (audiologista) testará o seu bebê e lhe
fornecerá os resultados ou informará que mais testes serão necessários.
• O teste é seguro e indolor.
• Alguns bebês precisarão de um conjunto mais completo de testes de
audição, por isso você poderá ser solicitado(a) a trazer o seu bebê de
volta.
• Se o seu bebê precisar de mais testes, realize-os o mais rápido possível.

Por quê é importante realizar outro teste de audição
o mais rápido possível?

Um recém-nascido pode passar no teste de audição e ainda ter perda de
audição?

• O teste é a única maneira de descobrir se um bebê tem perda de audição.
• Quanto mais cedo for identificada a perda de audição, melhor será para o
bebê.
• Se o seu bebê tiver perda de audição, poderemos ajudá-lo(a) de várias
maneiras.

A identificação imediata da perda de audição pode
fazer uma grande diferença na vida do seu bebê.

• Sim, alguns bebês ouvem bem o suficiente para passar no primeiro teste,
mas perdem a audição mais tarde devido aos seguintes motivos:
• algumas doenças
• alguns medicamentos
• algumas lesões
• histórico familiar de perda de audição
• Fique atento a sinais de perda de audição à medida que o seu bebê
crescer.
• Use a lista no verso como um guia.
• Se você tiver perguntas sobre a audição do seu bebê, consulte o
profissional de saúde do seu bebê.
Uma consulta foi marcada para o próximo teste de audição do seu bebê:

O nome do bebê

Nome do audiologista

Hora e data

Local

Telefone
Por gentileza, ligue se for necessário remarcar a consulta.

