
Leitura sobre processamento 
auditivo em momento de 
epidemia.

Fga. Dra. Mayra Pires



Olá!
Meu nome é Mayra Pires

Sou doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP.
Você pode me achar em @mayra.cursosaudiologia

Email: mayracursosaudiologia@gmail.com
Site: www.mayracursosaudiologia.com.br 2

mailto:mayracursosaudiologia@gmail.com


“
Estamos vivendo uma situação de saúde 
pública que impactou em toda a situação 
econômica do mundo e chegou até nós 

fonoaudiólogos.
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“
▸ Muitos de nós ficaremos em casa, 
focando em atendimentos à distância 

para evitar transmissão do COVID-19 e 
qualquer tipo de contágio, porém outros 

profissionais estão redobrando os 
cuidados em consultório.
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“▸ Para mantermos a calma e resiliência, foque em 
estudar aquele caso difícil que você não teve 

tempo, leia um livro, assista aulas onlines, passe 
mais tempo com a sua família, forme grupos de 
discussão de casos com outros fonoaudiólogos 

pelo whatsapp.

▸ Tudo isso vai vai passar.
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“
▸ Para quem continua com os 

atendimentos até ordem de fechamento 
das portas de consultórios pela 

organização mundial de saúde (OMS), 
seguem algumas dicas nesse material.
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1. Cuidados no consultório



Para quem continua nos atendimentos segundo algumas 
recomendações do Conselho de Fonoaudiologia:

▸ Mantenha o consultório arejado, sem ar condicionado e limpo;
▸ Remarque pacientes que estejam gripados ou com acompanhantes 

doentes;
▸ Mantenha os equipamentos como audiômetros, computadores e 

mesas higienizados a cada atendimento;
▸ Use protetores nos fones dentro da cabine, fora da cabine e pêra do 

audiômetro;
▸ Reforce para que todos os pacientes que cheguem ao consultório 

lavem bem as mãos e passem álcool em gel.
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Vamos raciocinar um pouco sobre o 
processamento auditivo para mantermos 
a atenção em coisas boas!
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Para a ASHA (2005):

O processamento auditivo
defini-se como “A eficácia e
eficiência que o sistema nervoso
auditivo central utiliza a
informação auditiva.”

Conceitos básicos importantes
Em 1996 a ASHA define as habilidades auditivas como:

✓ localização e lateralização auditiva;

✓ Discriminação auditiva;

✓ Reconhecimento de padrões auditivos;

✓ Aspectos temporais da audição, como integração,
mascaramento, ordenação e resolução temporal;

✓ Performance auditiva com competição de sinais
acústicos (incluindo escuta dicótica);

✓ Performance auditiva com sinais acústicos degradados.
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Para a avaliação do processamento 
auditivo precisamos ressaltar…

✓ Testes com menos carga de cognição e linguagem;

✓ Realizar análises intra e inter-testes;

✓ Ter resultados de outras avaliações com uma equipe
multidisciplinar;

✓ Focar em achar alterações referentes às habilidades auditivas;

✓ A análise dos testes são realizadas em conjunto, por meio de um
teste não podemos fornecer informações de diagnóstico.
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Por que devemos buscar por respostas 
auditivas no momento da avaliação?
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O testes foram desenhados para buscar por respostas auditivas embora

alguns indivíduos possam apresentar desempenho ruim devido a

influência de cognição e linguagem nos resultados dos testes;

De acordo com Chermak et al. (2017), um indivíduo pode ter dificuldades

de escuta em ambiente ruidoso devido a dificuldades de atenção e não

de audição, por isso precisamos procurar o foco do que de fato está

atrapalhando o paciente para poder tratá-lo da melhor forma possível e

contribuirmos com a sua evolução clínica.



Como sabemos que um teste é bom ?

Qundo o teste serve para 
diferenciar quem é 
alterado e normal em 
todo o mundo!
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Como devemos proceder em uma 
avaliação de processamento auditivo?
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20XX

Realizar o diagnóstio do paciente e 
verificar a necessidade de realizar o 

treinamento acusticamente 
controlado ou não.

20XX

Buscar por respostas auditivas e 
descrevê-las no relatório de uma 
forma clara e objetiva para outros 

profissionais.

20XX

Escolher um protocolo de testes 
precisos que sofram menos influência 

das comorbidades do paciente.

20XX

Realizar uma boa anamnese que 
busque informações sobre queixas 
auditivas e outras dificuldades do 

paciente.



Vamos pensar em um caso clínico.
Paciente com 8 anos e queixas de dificuldades de 
aprendizagem e hipótese diagnóstica de TDAH.
▸ Por qual teste você começaria a avaliação?

▸ Lembre-se que todos os testes comportamentais que avaliam o 
processamento auditivo tem influência da cognição e temos que 
controlar essas questões durante o exame para não fornecer um 
resultado falso-positivo.
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“
▸ Em pacientes com TDAH devemos tomar muito 

cuidado na avaliação do processamento auditivo, 
pois determinados testes podem apresentar 
resultados alterados por uma sobreposição 

atencional, ou seja, as dificuldade de atenção 
podem nos enganar.

17



Fique atento às respostas dos teses 
dicóticos;

Seja um profissional preciso.

Fique atento às respostas dos 
testes temporais;
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Em pacientes com TDAH...



Place your screenshot here
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Não se esqueça que um bom avaliador é 
um  bom investigador e que um bom 
reabilitador sabe analisar detalhes 
mínimos de um exame para a eficácia de 
um treinamento auditivo.

Fga. Dra. Mayra Pires


