Dicas para interagir com um bebê com perda auditiva ou
dificuldade de audição
1. Posicione-se na linha de visão da criança e faça
contato visual antes de iniciar uma interação

2. Atraia a atenção da sua criança, esperando um pouco
até que ela olhe para você ou gentilmente atraia a
atenção dela (com um toque leve no ombro ou no braço,
ou acene levemente na direção de seu olhar)

3. Mesmo que você esteja emitindo sons e falando,
sinta-se a vontade para usar meios visuais de
comunicação, apontando, fazendo gestos naturais,
mímica ou demonstração

4. Use expressões faciais para representar aquilo que
você expressaria vocalmente

5. Responda às vocalizações e risos da sua criança como
você responderia a outras formas de comunicação,
mudando sua expressão facial ou imitando a expressão
da criança

6. Imite as expressões faciais, vocalizações e gestos da
sua criança, deixe-a responder e, em seguida, imite sua
expressão novamente
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7. Quando sua criança acordar pela manhã, ou após um
cochilo, deixe-a saber que você está entrando no quarto
acendendo uma luz fraca

8. Faça contato visual com a sua criança e toque nela
devagar antes de pegá-la, fazendo com que ela antecipe
sua intenção de levá-la ao colo

9. Ao trocar as fraldas, mostre a fralda para sua criança
para que ela saiba o que irá acontece em seguida (o
mesmo deve ser feito antes do banho, da troca de
roupa, na hora das refeições, etc.)

10. Considere a ideia de usar um carrinho de bebê que
permita a sua criança estar de frente para você para que
você possa interagir e fazer contato visual com ela

11. Escolha brinquedos que têm tanto efeitos visuais
quanto auditivos (por exemplo, luzes que piscam
acompanhadas de sons)

This information is available in English, Arabic, German, and Spanish from your provider.
For additional resources, please visit our Deaf and Hard of Hearing Program website at:
www.bostonchildrenshospital.org/dhhp
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