
IMPACTOS DA PERDA AUDITIVA

A audição é um dos sentidos mais importantes para a vida humana. É a chave para a linguagem oral e uma
forma de sentir o mundo.
Consoante a idade em que surge a perda auditiva, ocorrem diferentes consequências e impactos, tanto a nível social
como emocional.

Quando a perda auditiva surge nos primeiros anos de vida, a criança deixa de estar exposta ao estímulo
da linguagem, provocando um desfasamento ao nível do desenvolvimento linguístico, dificultando a aprendizagem e
até mesmo o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança.

Se a perda auditiva ocorrer durante a idade escolar, podem surgir problemas tanto na linguagem como na
articulação das palavras, pondo muitas vezes em causa o aproveitamento escolar do aluno.

Nas pessoas adultas, especialmente as mais idosas, a perda auditiva normalmente surge de uma forma tão
gradual, que muitas delas nem se apercebem que estão a ficar surdas. A perda auditiva associada ao envelhecimento
tem inúmeras consequências, sendo a mais grave a degradação da comunicação oral.

As pessoas com deficiência auditiva tendem a isolar-se, evitando situações sociais em que o barulho de
fundo torna a conversação normal difícil de compreender. O isolamento social e as doenças depressivas são muito
frequentes nos idosos, e a barreira da comunicação que a perda de audição provoca, pode causar ou exacerbar estes
problemas.

À medida que avança a perda de audição, o telefone pode tornar-se um instrumento de frustração, a conversa
frente a frente tornar-se uma disputa de gritos que é considerada como não valendo o esforço, o sentimento de
isolamento aprofunda-se e a depressão agrava-se.

A deficiência auditiva é um problema de saúde nacional, com repercussões físicas e psicológicas significativas.
Embora não exista cura para certas formas de perda de audição, muitos doentes podem ser ajudados através de
próteses auditivas, especialmente quando o problema é identificado precocemente.
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