
ALGUMAS RAZÕES PARA REALIZAR O SEU TESTE AUDITIVO

Segundo o estudo de Mastricht, a perda auditiva abrange cerca de 15 a 20% da população a nível mundial.

A perda auditiva permanente é um problema de saúde pública, que afecta pelo menos 1 em cada 1000
recém nascidos.

A perda auditiva, caracterizada pela perda total ou parcial da capacidade de ouvir, manifesta-se como perda
de audição (Hipoacúsia) leve, moderada, severa e profunda.

Sendo o ouvido humano capaz de percepcionar uma gama de frequências compreendida entre os 16 e 20
000Hz, e cada um deles com vários graus de intensidade, que vão desde o limiar mínimo de audição ao limiar de
desconforto, surgiu a necessidade de quantificar as perdas auditivas em função das várias frequências, facilitando
assim a identificação de problemas auditivos.

É por meio desta avaliação audiológica (estudo auditivo completo), que são detectados muitos problemas
do sistema auditivo. São também determinados o grau e tipo de perda auditiva, assim como o local da lesão.

A principal razão de uma avaliação e detecção precoces da perda auditiva, reside na readaptação da criança
através de tratamentos apropriados ou através de uma reeducação eficaz para ampliar as possibilidades de um correcto
desenvolvimento linguístico.

O êxito da intervenção será portanto maior quando realizada nos primeiros anos de vida.

O diagnóstico precoce e importantíssimo para que se evitem danos.

 Uma audição normal é fundamental para o desenvolvimento da linguagem que por sua vez favorece a
aquisição de conhecimentos e a interacção na comunidade.

Mesmo que a criança apresente apenas uma perda ligeira de audição, esta pode influenciar o seu
comportamento e desenvolvimento.

Se suspeitar de uma perda de audição é importante agir desde logo!

Quanto mais cedo for identificado o tipo de perda auditiva e iniciado o tratamento ou adaptação, menores
serão as sequelas para a linguagem e para todo o desenvolvimento da criança.
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