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Se seu bebê não recebeu um resultado claro nos dois primeiros 
testes de audição, ele precisará de uma avaliação diagnóstica.

Pode haver vários motivos para isto.

Pode ser que:

•   haja fluido ou obstrução no ouvido de seu bebê após o 
nascimento

•   seu bebê tenha algum grau de deficiência auditiva

É importante descobrir o quanto antes como é a audição de seu 
bebê, para que você e ele possam receber aconselhamento e 
ajuda apropriados.

Se morar a mais de 100 quilômetros do hospital a que 
foi encaminhado, peça à pessoa que lhe deu este folheto 
informações sobre o Programa de Assistência ao Transporte 
(Travel Assistance Scheme) do SWIS-H.

O QUE ACONTECERÁ NA AVALIAÇÃO 
DIAGNÓSTICA?
Vários testes serão realizados para fornecer informações 
detalhadas sobre como é a audição de seu bebê.

Um audiologista, que é um especialista em testes de audição, 
realizará os testes. Esta avaliação é gratuita.

Nenhum dos testes irá machucar seu bebê.

COMO DEVO PREPARAR MEU BEBÊ 
PARA A AVALIAÇÃO?
É melhor que seu bebê durma durante os testes. Por isso, é 
bom chegar um pouco cedo, para que você tenha tempo de 
alimentar e colocar seu bebê para dormir.

Se tiver outros filhos, por favor, providencie para que alguém 
cuide deles em casa, para que você possa ficar com seu bebê 
durante toda a avaliação. O ambiente deve ser silencioso.

Como a avaliação diagnóstica inclui uma série de testes, reserve 
a manhã ou a tarde, dependendo do horário marcado para sua 
consulta. Você pode também trazer um acompanhante.

POR QUE MEU 
BEBÊ PRECISA DE 
UMA AVALIAÇÃO 
DIAGNÓSTICA?

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

COMO É FEITA A AVALIAÇÃO 
DIAGNÓSTICA?
Esta avaliação diagnóstica é chamada de Resposta Auditiva 
do Tronco Cerebral (ABR). Sensores parecidos com aqueles 
usados no teste de audição serão colocados na cabeça de 
seu bebê. Serão emitidos sons para seu bebê através de 
fones de ouvido. As reações de seu bebê aos sons serão 
gravadas. Estas reações mostram os sons mais baixos que 
seu bebê consegue ouvir.

O QUE ACONTECERÁ APÓS A 
AVALIAÇÃO?
O audiologista poderá informá-lo sobre os resultados e 
explicar o que eles significam, geralmente no mesmo dia.
Se for descoberto que seu bebê tem uma deficiência 
auditiva, vocês serão encaminhados aos serviços 
especializados de um dos três hospitais infantis em NSW. Um 
relatório será enviado a esses serviços. Uma cópia também 
será enviada a você, ao seu médico local e ao pediatra de seu 
bebê, com a sua autorização. O audiologista e o assistente 
social o ajudarão a conseguir os serviços e a assistência de 
que você e seu bebê possam precisar.  
Se for descoberto que a audição de seu bebê é normal, 
mas posteriormente você estiver preocupado em relação à 
audição ou ao desenvolvimento da fala e da linguagem de 
seu filho, por favor, providencie para que a audição dele seja 
testada novamente.
Falar com o médico da família é um bom começo. A audição 
pode ser testada em qualquer idade.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR, 
VISITE O SITE ABAIXO:

http://www.health.nsw.gov.au/kids-families

Contato local / detalhes da consulta


