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RESUMO

A disfunção auditiva centrai ou desordem do
processamento auditivo central é um distúrbio da
audiçãa em que há um impedimento na habilidade de
analisar e/ou interpretar padrães sonoros. A avaliação
audioiágica do sistema nervoso auditivo central (SNAC)
é altamente complexa cansideranda que a anatamia e
fisiologia deste sistema ainda nãa são completamente
compreendidas. A criação de novos recursos tecnológicos
vem possibilitando a investigação, cada vez mais
aprimarada, sobre os testes mais apropriados e efetivos
para avaliar as habilidades do processamento auditivo
central. A praduçãa científica nesta área deixa evidente
que o diagnóstico diferencial da aiteraçãa auditiva
central, muitas vezes, torna-se um desafio, exigindo
procedimentos específicos e conhecimento do
profissional atuante neste processo, seja ele médica
atorrinoiaringoiogista ou fonoaudióiogo.

Unitermos: audição, sistema auditivo centrai,
processamento auditivo.

INTRODUÇÃO

fi ovolioçQo oudiológico do sistemo nervoso ouditivo
centro! (SNflC) é um procedimento reiotlvomente recente
que iniciou-se com os troboíhos de Bocco e seus colobo-

rodores' no metode dos onos 50. Desde então, inúmeros
pesquisodores estudorom o processomento ouditivo e
houve um crescente interesse em mostror o eficácio de
testes comportomentois e eletrofisiológicos no identi-
ficoçQo dos distúrbios do SNflC.

SUMMARY

Central auditory di^sfunction ar central auditory pro-
cessing disorders affect the abUitç/ of anal{/zing and/ar
interpreting sound patterns. The audioíagic evaluation
of the centro! auditory system is very complex, once the
anotomy and physlology of this system are not cam-
pletely understood. Neuu technological develapments
and resources are turning this evaluation possibie, try-
ing to define which tests are more effective ond ad-
equate in evaluating the centrai auditory processing
abiiities. The Hteroture on this issue dearíy shotus that
the diagnosis of centra! auditory disorders is often a
chaUenge, requiring specific procedures and knouiledge
of the professionals involved, either otorhlnolaryngo-
hgists or audiohgists.

Uniterms: hearing, centrai auditory system, ouditory
processing.

flpesor do Interesse e investimento despendido em
pesquisos neste compo, os procedimentos poro ovoiloçõo
do SNflC demororom poro odquirir o oceitoçoo do comuni-
dode oudiológico em gero! devido o oiguns fotores que
podem ter interferido nesse processo®. O primeiro deles,
serio o complexidode do sistemo em consideroçoo. fl
onotomio e fisioiogio do SNflC oindo noo sõo comple-
tomente compreendidos, e suos vários diferentes funções
nõo forom definidos odequodomente. fliém disto, os
efeitos dos distúrbios do SNflC muitos vezes soo discretos
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