
POR QUE MEU BEBÊ PRECISA 
DE UM TESTE DE AUDIÇÃO 
(TESTE DA ORELHINHA)?

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ENTRE EM 
CONTATO COM O SERVIÇO DE CRIANÇAS E 
FAMÍLIAS (KIDS AND FAMILIES) DE NSW:

Tel. (02) 9391 9483 
Website:  

http://www.kidsfamilies.health.nsw.gov.au/programs/
programs-and-initiatives/swis-h/ 

Contato local / detalhes da consulta

Para aconselhamentos médicos, entre em contato com 
healthdirect Australia 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

Nas primeiras semanas de vida, uma série de exames de saúde 
será oferecida ao seu bebê. Um deles verifica a deficiência 
auditiva. O teste de audição será oferecido o mais rápido 
possível após o nascimento.

Se não for possível realizar o teste enquanto você e seu bebê 
estiverem no hospital, o teste de audição será oferecido ao seu 
bebê como paciente externo ou em um local comunitário, logo 
após a alta do hospital.

POR QUE MEU BEBÊ PRECISA DE 
UM TESTE DE AUDIÇÃO (TESTE DA 
ORELHINHA)?
Aproximadamente um ou dois bebês em cada 1000 nascidos 
terão uma deficiência auditiva significativa.

É importante descobrir o quanto antes como é a audição de 
seu bebê, para que você e ele possam receber aconselhamento 
e ajuda apropriados. Ao falar sua primeira palavra, as crianças já 
estão ouvindo a forma como falamos há cerca de um ano.

COMO É FEITO O TESTE NO BEBÊ?
Uma pessoa treinada fará o teste de audição quando seu bebê 
estiver dormindo ou descansando. Você pode ficar com seu 
bebê enquanto o teste estiver sendo realizado.

O examinador colocará pequenos sensores na cabeça de seu 
bebê e emitirá estalidos baixos nos ouvidos do bebê através de 
um fone de ouvido. Os sensores gravam as reações de seu bebê 
aos sons.

Geralmente o teste não perturba o bebê. O teste pode demorar 
de 10 a 20 minutos.

RESULTADOS
Assim que o teste de audição terminar, os resultados serão 
explicados a você e anotados no Registro Pessoal de Saúde 
(Livro Azul) do seu bebê.

Se os resultados mostrarem que é necessário repetir o teste, 
isto não significa necessariamente que seu bebê tenha uma 
deficiência auditiva. Pode haver outros motivos para este 
resultado. O motivo mais comum para a necessidade de repetir 
o teste é a existência de fluido ou obstrução no ouvido do bebê 
após o nascimento. 

O QUE PRECISO FAZER À MEDIDA 
QUE MEU BEBÊ VAI CRESCENDO
A audição pode não permanecer a mesma com o passar do 
tempo.

É importante monitorar o desenvolvimento da fala e da 
linguagem de seu bebê, e também suas reações aos sons.

Você pode consultar a lista no verso para monitorar o progresso 
de seu filho.

Se estiver preocupado com a audição ou com o 
desenvolvimento da fala e da linguagem de seu filho no futuro, 
por favor, providencie um teste de audição para ele. Solicite 
ao médico da família um encaminhamento para um serviço 
apropriado, para que a audição de seu filho possa ser testada. 

A audição pode ser testada em qualquer idade.
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Nascimento até 3 meses Reage a sons altos

Fica quieto com vozes ou sons familiares

Emite sons de arrulho

Reage à fala olhando para o rosto do falante

3-6 meses Vira os olhos ou a cabeça na direção dos sons

Começa a produzir sons parecidos com a fala

Ri e faz barulhos para mostrar como está se sentindo

6-9 meses Balbucia: “dada”, “mama”, “baba”

Grita/vocaliza para chamar atenção

Geralmente reage ao “não” e ao próprio nome

Reage ao canto e à música

9-12 meses Imita o som da fala dos outros

Entende palavras simples, como “bola”, “au-au”, “papai”

Vira a cabeça para sons baixos

Fala as primeiras palavras

12-18 meses Parece entender novas palavras a cada semana

Segue instruções faladas simples, como “pegue a bola”

Aponta para pessoas, partes do corpo ou brinquedos, quando solicitado

Aprende continuamente a dizer novas palavras, ainda que de forma não nítida

18-24 meses Possui de 100 a 200 palavras que fala com regularidade

Escuta estórias ou canções simples

Junta duas ou mais palavras em frases curtas, como “mais suco”

Observações:
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LISTA DE AUDIÇÃO


