
 

 

 

 

 

 

  Função do ouvido 
   O ouvido tem importantes funções tais como, selecionar o som e as vozes das pessoas, entoar várias 

vezes o que foi escutado para compreender e memorizar as palavras. 

Audição e o desenvolvimento da criança 

A perda auditiva precoce devido a doença, mesmo sendo leve, pode influenciar em vários momentos 

após a admissão nas escolas. A cidade de Otsu tem como objetivo descobrir o mais rapidamente possível o 

problema e proporcionar tratamento adequado, estimulando o desenvolvimento e a pronúncia correta das 

palavras, evitando assim influências no aprendizado. 

Para os responsáveis com crianças indicadas ao exame médico de 3 anos e 6 meses, pedimos a 

colaboração para que realize antecipadamente os exames abaixo descritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando perceber que tem dificuldade na audição 

Dependendo do resultado do exame de sussurro realizado em casa, para as crianças que tiverem 

necessidade a equipe do centro de saúde mais próximo irá examinar e confirmar o resultado. Para as 

crianças com suspeita de perda auditiva, iremos informar sobre um exame mais minucioso nas instituições 

médicas. (confira na terceira folha) 

Agora, mesmo para as pessoas que foram diagnosticadas como deficiente auditivo e receberam 

aconselhamentos e tratamentos, estamos enviando este informativo. Neste caso não é necessário realizar 

o exame. Informe o caso no dia do exame. 

 

 

 

 

３Para os responsáveis indicados ao exame de saúde das crianças de 3 anos e 6 

meses 

Questionário sobre a audição da criança e pedido da 

realização antecipada do Exame de Sussurro  

① Questionário com relação a audição da criança 

   Preencher até a data do exame médico de 3 anos e 6 meses e no dia 

do exame entregar junto com a caderneta de saúde materno e a 

caderneta do bebê 

② Exame de Sussurro 

   Antes de iniciar o exame leia atentamente o método de realização no 

verso, realize o exame utilizando a folha da figura do exame de sussurro 

em anexo. Com relação ao resultado, preencha na folha 1 do 

questionário. Para determinar o resultado, consulte a terceira folha.    

＜Informações＞ 

Divisão de Promoção do Centro de Saúde de Otsu   

Otsu-shi Hamaotsu 1-1 Asuto Hamaotsu 2o andar 

TEL 528-2748   FAX 523-1110 



 

Método do Exame de Sussurro 

 

 

 

・Realize o exame num ambiente silencioso, sem ruídos de carros e televisão. 

・Mencione o nome da figura apenas uma vez. Não repita a pergunta, mesmo se a criança pedir novamente. 

Tome cuidado para que o sussurro não fique alto. 

 

 

 

 O sussurro deve ser feito como se estivesse sussurrando um segredo. No caso da voz normal, ao por a 

mão na garganta poderá sentir uma vibração nos dedos, mas no caso de sussurrar um segredo, não sentirá 

esta vibração. O sussurro deve ser feito neste estado. 

 

 

 

① Sente de frente para a criança com uma distância aproximada de 1m, e aponte a folha da figura do teste 

de sussurro voltada para a criança. 

②  Diga para a criança desta maneira, [ Aponte a figura que a mamãe (papai) vai falar agora] com uma 

voz normal, fale o nome da figura exibida na folha ( por exemplo desta maneira, [ sr elefante] e não 

[elefante] ), e faça com que a criança as acerte todas as 6 figuras. 

③ Agora diga a criança [ vou falar em voz baixa, esculte com cuidado e aponte ], esconda a boca com a 

mão e sussurre 1 vez de cada o nome das 6 figuras, se responder corretamente faça um círculo na 

outra folha, Questionário sobre a audição da criança, se estiver errado faça um X. 

 

 

Cuidados a serem tomados no exame 

 

Como sussurrar 

 

Método do exame 

 


