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Ouvir envolve a participação de 
complexas redes neurais, que atuam 

de maneira diferenciada no 
processamento dos sons ao longo das 

vias auditivas centrais.

Diferente tipos de problemas, com 
diferentes tipos de localização, resultam 

em diferentes tipos de alterações do 
processamento auditivo.
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O sistema auditivo periférico, através 
de impulsos eletro-nervosos, 

transmite o som, primeiramente para 
os centros corticais auditivos no lobo 
temporal e depois para outras partes 

do cérebro.

É somente quando o 
som chega no cérebro 
que ele é interpretado 

e entendido.
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No ser humano, o córtex auditivo 
ocupa uma região na margem 

superior do lobo temporal. O córtex 
contém áreas funcionais no 

lobo temporal e frontal relacionadas 
à percepção dos sons da fala, cujas 
funções são exclusivas do cérebro 

humano.
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O córtex auditivo 
primário humano 
apresenta mapas 

tonotópicos de espectro 
de freqüência. 

Possui como características a 
capacidade de discriminar 

freqüências e intensidades sonoras, 
possui um padrão temporal e está 

envolvido com a localização da fonte 
sonora.
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As aferências com a informação sobre 
as frequências sonoras são recebidas 

em regiões específicas

A tonotopia se mantém em toda via 
auditiva
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O cerebelo participa das seguintes 
funções cognitivas relacionadas a 

audição:

•Atenção auditiva
•Memória auditiva
•Raciocínio abstrato
•Temporização
•Solução de problemas
•Discriminação sensorial 
•Informação sensorial 
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Complexo Olivar
Superior

•Localização do som
•Percepção de tempo

•Percepção de 
intensidade
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Núcleos Cocleares

•Analise e codificação
•Diminuição dos sons de 

fundo
•Permite selecionar e 
priorizar um estímulo 

principal
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Tálamo – Corpo 
Geniculado

•Grande participação na 
discriminação auditiva

•Percepção dos aspectos 
de freqüência, 

intensidade e duração
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•O corpo caloso é a estrutura que 
conecta os hemisférios cerebrais direito 

e esquerdo
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O córtex possui regiões comissurais
que transmitem informações de um
hemisfério a outro e possui regiões

binaurais que recebem e enviam
informações para ambos os lados. 
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Hemisfério Direito:

•Percepção musical

•Síntese
Reunir partes da informação e fundi-

las num todo coerente

•Reconhecimento dos contornos 
acústicos
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Hemisfério Esquerdo:

Sintaxe
Relação lógica, entre as múltiplas 

combinações possíveis para transmitir 
um significado.

Semântica
Sentido das palavras e da 

interpretação das sentenças e dos 
enunciados.
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Hemisfério Esquerdo:

Fonologia
Sons da linguagem

Análise
Do todo para as partes

16



Processamento Auditivo Central 
(PAC) é o caminho que o som 

percorre desde a orelha externa, 
passando pelas vias auditivas 

centrais, até o córtex cerebral, onde 
é decodificado e compreendido
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Para que o cérebro possa entender, 
interpretar ou dar significado a aquilo 

que ouvimos, é necessário um conjunto 
de habilidades auditivas. São elas:

Detecção

 Discriminação

 Reconhecimento

 Compreensão
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A alteração do processamento auditivo 
central é a dificuldade em lidar com as 
informações que chegam pela audição 

periférica.

Estas habilidades são as que capacitam 
o sistema nervoso auditivo central a 

desempenhar as tarefas necessárias ao 
processamento auditivo.
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A identificação das desordens do 
processamento auditivo central implica 

em avaliar as habilidades envolvidas 
neste processamento.

Ocorre um 
impedimento na 

habilidade de analisar 
e/ou interpretar 
padrões sonoros.
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Habilidade de 
identificar o sinal de 
fala em presença de 

outros sons 
competitivos. 

A alteração leva a 
dificuldade em 

compreender em um 
ambiente ruidoso e, 

por vezes, a mensagem 
é entendida de forma 

errada.
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Habilidade de integrar 
e compreender duas 
informações sonoras 

distintas 
simultaneamente.

A alteração leva a 
dificuldades auditivas na 
ocorrência de ruído de 
fundo ou na presença 

de mais de uma pessoa 
falando ao mesmo 

tempo. 22



A alteração leva a 
dificuldade em prestar 

atenção na fala na 
presença de outras 

pessoas conversando.

Habilidade para eleger 
estímulos apresentados 

em uma orelha, 
ignorando informações 
apresentadas na orelha 

oposta.
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A alteração leva a 
dificuldade em 

Compreender a fala 
sobreposta por ruído.

Habilidade relacionada 
a capacidade de 
resgatar toda a 

mensagem quando 
parte é omitida ou 

distorcida.
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habilidade fundamental 
nos processos de 

compreensão da fala e 
de aquisição da leitura e 

escrita.

Capacidade de 
percepção do som, ou 

de sua ausência, dentro 
de um intervalo de 

tempo. 
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A alteração pode 
interferir na 

compreensão dos 
aspectos semânticos da 

fala, como figuras de 
linguagem, piadas e etc.

Capacidade de analisar 
e nomear padrões 
temporais dos sons 

(frequencia e duração). 
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Para compreender a 
fala, o ouvinte deve ser 

capaz de localizar as 
fontes dos sinais alvo e 

concorrente.

Habilidade de perceber 
e organizar os sons do 

ambiente, utilizando as 
duas orelhas 

simultaneamente.
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A dificuldade auditiva na 
presença de ruído é 

mencionada como uma 
manifestação 

comportamental na 
alteração das habilidades 
de fechamento auditivo e 

integração binaural. 
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As dificuldades auditivas na presença de 
ruído são uma das queixas mais comuns 

entre indivíduos com alteração no 
funcionamento do sistema nervoso 

auditivo central.

Portanto, indivíduos com 
manifestação 

comportamental idêntica 
talvez exibam disfunção em 
processos básicos distintos.
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Os fatores de risco para o transtorno do 
processamento auditivo são:

• Otites de repetição na primeira infância

• Pequenas lesões nas vias de condução 

• Privação sensorial durante a primeira 

infância 

• Distúrbios específicos do desenvolvimento 

da função auditiva

• Alterações neurológicas
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O Transtorno do Processamento 
Auditivo Central pode estar relacionado 
a um grande número de manifestações 
comportamentais e a uma variedade de 

sintomas.

Pode ser classificado em três subperfis:

• Déficit de Decodificação Auditiva
• Déficit de Prosódia ou não verbal
• Déficit de Integração Auditiva
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Os sintomas comportamentais poderão 
apresentar-se com características 

diferentes entre os indivíduos, 
dependendo da habilidade auditiva que 

esteja em déficit.

Costuma representar dificuldades na 
leitura e escrita, incluindo o 

desempenho escolar e a compreensão 
da linguagem. 

Além dos prejuízos 
acadêmicos, é comum 

algum tipo de dificuldade 
de adaptação social.
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Poderão ocorrer algumas queixas 
semelhante às listadas abaixo:


•Não acompanhar conversa em
ambiente ruidoso

•Dificuldade para contar uma história
ou dar um recado

•Dificuldade em reconhecer direita e
esquerda
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A reabilitação do processamento 
auditivo central é feita através do 

treinamento auditivo formal

O treinamento auditivo é um conjunto
de tarefas designadas para a ativação do 

sistema auditivo.

O objetivo do treinamento auditivo é 
realizar alterações no comportamento
auditivo e no sistema nervoso central. 
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A neuroplasticidade é a 
habilidade do cérebro 
de se recuperar e se 

reestruturar.

O sucesso da reabilitação depende de 
uma estimulação dirigida, que irá induzir 

a reorganização cortical, promovendo 
então a ampliação da atividade 

sináptica 

A Neuroplasticidade é a base do 
treinamento.
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Quando novas informações são 
repetidamente experimentadas, novas 

conexões e caminhos são formados, 
permitindo uma memória dessa nova 

informação. 

Antes da 
Estimulação

Após 2 semanas da 
estimulação 

Após 2 meses da 
estimulação 
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A partir dos resultados da avaliação, 
é elaborado um treino auditivo 

personalizado, de acordo com as 
habilidades alteradas.

A Estimulação intensa provoca o 
aumento da velocidade de

transmissão sináptica e é responsável
pelo aprendizado do padrão 

estimulado
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