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Resumo das Atividades do Fórum 
 
 

1)   Definição de Terminologia 
 

Verificou-se que o termo central está na nomenclatura utilizada na DSM e foi aprovado pela 
maioria a utilização do termo Processamento Auditivo Central. 

 
Utilização  de  Transtorno/Desordem/Distúrbio  –   Após  discussão  acerca  das  definições  de 
dicionário o termo Desordem foi descartado. Para acompanhar as descrições das alterações 
fonoaudiológicas descritas no CID, decidiu-se, por maioria, o termo Transtorno. 

 
2)   Definição  de  quais  testes  mínimos  (Quadro  1)  indicam  o  Transtorno  de  Processamento 

Auditivo Central (TPAC). 
Recomendação: alteração em apenas um mecanismo indica TPAC, desde que se observem as 
condições de aplicação do teste quanto à atenção do paciente, compatibilidade da alteração 
com a história do paciente e teste/reteste nos casos de alterações muito pequenas 

 
 

Encaminhamentos: 
 

Será organizada uma pesquisa sob responsabilidade do Fórum Diagnóstico Audiológico, por meio 
do site oficial da Academia Brasileira de Audiologia, sobre as práticas referentes à pacientes 
menores de   sete anos, ou seja,   é possível definir o diagnóstico de   TPAC nesta idade ou os 
desvios observados seriam decorrentes do processo maturacional. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda:  

MLD – Masking Level difference;  

RGDT – Random Gap Detection test;  

GIN – Gap in noise;  

TPF – Teste padrão de frequência;   

TPD – Teste padrão de duração;  

TDD – Teste dicótico de dígitos;  

TDNV – Teste dicótico não verbal;  

PSI – Pediatric speech intelligibility;  

SSI -Syntetic Sentence Identification;    

FR – Fala com ruído; FF – Fala filtrada;  

TDCV– Teste dicótico consoante vogal;  

THAAS – Teste de Habilidade de Atenção Auditiva Sustentada;  

EOAs – Emissões Otoacústicas. 

 
O Teste de Habilidade de Atenção Auditiva Sustentada está disponível no site:  www.thaas1.fob.usp.br  
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