
POR QUE MEU BEBÊ FOI 
ENCAMINHADO DIRETAMENTE 
À AUDIOLOGIA PARA UMA 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA?

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. No entanto, o teste não é adequado 
para alguns bebês, pois pode não ser exato nestes casos. 
Assim, estes bebês são encaminhados diretamente a um 
audiologista, que é um especialista em audição, para uma 
avaliação diagnóstica.

POR QUE MEU BEBÊ FOI 
ENCAMINHADO DIRETAMENTE 
PARA UMA AVALIAÇÃO 
DIAGNÓSTICA?
Alguns motivos para um encaminhamento direto são:

•  Atresia (ausência de um canal auditivo)

•  Microtia (orelha incompleta ou pouco desenvolvida) 

•  Meningite Bacteriana ou Viral (confirmada ou com suspeita)

•  Lábio Leporino/Fenda Palatina

•  Síndrome de Down

Bebês que passam algum tempo em tratamento intensivo 
também podem ser encaminhados diretamente ao 
coordenador do SWIS-H para avaliação diagnóstica após uma 
consulta com um pediatra, mesmo que já tenham passado no 
teste de audição.

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.

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.

Para informações sobre a avaliação diagnóstica, solicite 
o folheto “Por que meu bebê precisa de uma avaliação 
diagnóstica?” à pessoa que lhe deu este folheto.

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

© NSW Health September 2016  SHPN (NKF) 150314

Po
rt
ug
ue
se

  -
  W

hy
 ha

s m
y b

ab
y b

ee
n r

efe
rre

d d
ire

ctl
y 

fo
r a

 di
ag

no
sti

c a
ud

iol
og

y a
sse

ssm
en

t?

PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR, 
VISITE O SITE ABAIXO:

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

Contato local / detalhes da consulta


