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O que é uma triagem?
Todos os bebês são testados visando encontrar sinais de possíveis problemas de saúde. Estes testes são chamados de triagem. 
O que é um exame de triagem auditiva no recém-nascido?
Seu bebê passará por um teste no hospital o qual checará sua audição.
Como é feita a triagem auditiva?
Uma máquina especial irá detectar se seu bebê responde à sons. O teste é simples e não causa dor. Você receberá o resultado antes de deixar o hospital.
Por que é importante ter a audição de seu bebê examinada?
Se seu bebê sofre de alguma lesão auditiva, é importante que se descubra o quanto antes para que seja providenciado o cuidado necessário em seu aprendizado.
O que significa se seu bebê não passar na triagem auditiva?
Se seu bebê não passar na triagem auditiva, isto significa que testes adicionais são necessários. Estes testes lhe darão mais imformações sobre a audição do seu bebê.
Onde você deve ir para dar continuação ao teste de audição?
O hospital marcará uma consulta médica para que seu bebê faça exames de audição complementares. Caso o hospital não marque a consulta, você pode ligar para o Universal Newborn Hearing Screening (Programa Universal de Triagem Auditiva ao Recém Nascido) no 1-800-882-1435 para se informar onde você deve ir para realizar esses exames complementares.
O que eu devo fazer se meu filho for diagnosticado com falha na audição?
Famílias trabalham junto com neonatologistas, audiólogos e outros profissionais de saúde para decidir que serviços são importantes para seus filhos. Muitas vezes, as famílias usam o Early Intervention Program (Programa de Intervenção Precoce) o qual providencia serviços baseados na necessidade da criança e da família.
Alguns bebês podem precisar de exames adicionais mesmo se eles já passaram por um teste ao nascer. É importante conversar com o pediatra do seu filho e marcar uma consulta médica para testes auditivos posteriores se:
	Alguém de sua família seja surdo ou tenha problemas de audição desde o nascimento, ou tenha perdido a audição durante a infância. 

A mãe teve uma infecção durante a gravidez tal como herpes ou rubéola. 
Seu bebê teve alguma infecção ou doença séria precisando de tratamento na Unidade Intensiva Neo-Natal (NICU). 
Você está preocupado que seu filho não esteja aprendendo como outras crianças da mesma idade. 
Seu filho pequeno ou bebê costuma ter muita infecção auditiva. 
Seu filho pequeno ou bebê tenha tido alguma infecção séria, como meningite. 
Seu filho pequeno ou bebê tenha machucado a cabeça. 
Seu filho pequeno ou bebê possua uma síndrome que possa causar perda de audição.
Programa Universal de Triagem Auditiva ao Recém-Nascido
	Suporte Familiar 

Assistência e Educação 
Suporte entre Pais 
Informação e Atitude 
Assistência técnica às famílias, facilidades no parto e Centros de Triagem Auditiva 
Informação para as famílias, profissionais de saúde e Early Intervention ( Intervenção Precoce) 
Conexões com recursos disponíveis
O Universal Newborn Hearing Screening Program (Programa Universal de Triagem Auditiva ao Recém-Nascido) ajuda as famílias à obterem o serviço de que elas precisam. Ligue hoje se você tem alguma dúvida ou deseja saber onde fazer um teste auditivo.
O apoio para este folheto foi providenciado em parte através do Departamento de Saúde e Serviços umanos, Recursos de Saúde e Serviços Administrativos, Secretaria de Saúde Maternal e da Criança.


