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Prezados pais! 
 
 
Hoje foi realizado com o seu filho um screening auditivo.  
 

Deste screening auditivo resultou que o seu filho deveria ser 
submetido a um controle pormenorizado por um especialista. 

 
Isto não significa que o seu filho é mouco. 

 
Um resultado do screening auditivo que precisa de um controle não constitui uma 
diagnóstica médica definitiva. Só poucas das crianças que chamam a atenção 
duranto o screening têm realmente um problema auditivo.   
 
Mas recomendamos-lhes urgentemente que marquem dentro das próximas quatro 
semanas uma consulta num dos centros enumerados no verso. Alí os srs. 
receberam um controle especializado.  
 
Por favor marquem quanto antes uma consulta pois que para um desenvolvimento 
óptimo da linguagem um ouvido bom e intacto constitui desde o princípio um 
requisito básico. 
 
Não passem o seu bebé com azeite ou crema antes desta consulta. Mantenham-o, 
se possível, desperto. Só dêem de mamar ou de comer à criança depois da sua 
chegada (se possível) para que esteja a dormir durante o exame. Não esqueçam o 
seu caderno de exames amarelo. 
 
Em caso de perguntas podem dirigir-se também ao pessoal do hospital obstétrico (a 
direcção consta no carimbo de abaixo) ou contactem a secretaria do 
Screeningzentrale Westfalen-Lippe (telefone: 02 51-83-55931 desde a 2ª até à 6ª 
feira das 9.00 h até às 12.00 h, e-mail: info@hoerscreening-wl.de). 
 
 
 
A sua equipa para o screening auditivo dos recém-nascidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para o carimbo do hospital 
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