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Combate e prevenção à surdez
O curso de Fonoaudiologia com apoio da
Academia Brasileira de Audiologia realiza no Dia 10
de Novembro o Dia Nacional de Combate e Pre-

Interesses especiais:

venção à Surdez e traz um amplo programa de
informação que tem como objetivo conscientizar a

Nossa Sétima Edição do Infor‐
mativo do Curso de Fonoaudi‐
ologia trazemos diversas infor‐
mações sobre Saúde Auditiva e o
Dia Nacional de Combate e Preven‐
ção à Surdez . Previna‐se!

população, esclarecendo sobre a perda auditiva,

Algumas dicas para prevenir e diagnosticar precocemente
a perda auditiva:



Evitar exposição a ruídos intensos: ou usar
proteção individual (abafadores colocados no
ouvido)



Vacinar-se contra rubéola, especialmente mulheres entre 15 e 35 anos



Manter o cartão de vacinação infantil e em dia



Realizar o teste da orelhinha



Evitar usar hastes flexíveis ou enfiar objetos estra-

seu impacto social, suas diversas causas e as possibilidades atuais de tratamento.
Segundo a Organização Mundial da
Saúde, mais de 15 milhões de brasileiros têm problemas auditivos, segundo afirma a Sociedade
Brasileira de Otologia. De cada mil crianças nasci-

Boa Leitura!

Cuidar da audição evitando hábitos e comportamentos que
possam prejudicá-la é muito importante, pois grande parte
das perdas auditivas é irreversível.

das no país, três a cinco já nascem com deficiência

nhos no ouvido

auditiva.
Segundo a Dra Carmen Barreira-Nielsen



médico especializado

(Fonoaudióloga e Professora de Audiologia do Curso de fono da UFES), as causas da deficiência

Tratar infecções das infecções de ouvido com



Avaliar a audição periodicamente.

auditiva podem ser organizadas pelo período da

Nesta edição:
Sobre Fonoaudiologia
“Combate e Prevenção à
Surdez”

vida em que ocorrem 1. Pré-Natais (antes do nascimento) como fatores genéticos, doenças adquiridas
pela mãe na época da gestação e que passam para
o feto (ex: Rubéola, Citomegalovírus, Toxoplasmose), exposição da mãe a drogas ototóxicas que
afetam a audição, como a talidomida, 2. Peri-Natais

É muitíssimo importante que o tratamento da
criança que tem perda auditiva inicie cedo, já
nos primeiros meses. Quanto antes for ini‐
ciado o trabalho de habilitação pelos profis‐
sionais e pelos pais, maior será o aproveita‐
mento na aquisição da linguagem!

(durante o nascimento) como baixo peso ao nascer,

O curso de Fonoaudiologia da UFES

Fono.net:

anóxia e traumas de parto e, por fim, 3. Pós-Natais

participou dessa data orientando

Links e sites relacionados à Fono‐
audiologia

como doenças adquiridas pela criança como menin-

a população

gite, caxumba.

Dicas Culturais:
Final de Semestre...Força Galera!

Fono.net

Dicas Culturais

Cursos e Eventos:

Comemoração

Inscreva‐se. Participe!
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Cursos e Eventos

Associação Brasileira de
Audiologia – ABA
www.audiologiabrasil.org.br

O final do período e do ano

Dia do Fonoaudiólogo

chegou!

“Possibilidades e Desafios”
09/12/2010

Vamos estudar muito galera

Palestras com Fonoaudiólogos

para que logo comece as

de todas as áreas.

férias.
Participem!

