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CORREÇÕES  

 

GUIA DE ORIENTAÇÕES NA AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA BÁSICA 

 

 

 Prezados(as) foram observadas algumas incorreções no Guia de Orientações na 

Avaliação Audiológica Básica, conforme abaixo: 

 

 

Na página 5, onde se lê: 3. Da Avalição Audiológia, leia-se: 3. Da Avaliação Audiológica; 

 

Na página 9, onde se lê: 3. DA AVALIÇÃO AUDIOLÓGIA, leia-se: DA AVALIAÇÃO 

AUDIOLÓGICA; 

 

Na página 14, na coluna Grau de handicap, onde se lê: marcado, leia-se: marcado(tradução 

literal); 

 

Na página 14, na coluna Habilidade para compreender a fala, onde se lê: freqüente, leia-se: 

frequente; 

 

Na página 15, na coluna Características, onde se lê: Perda tonal discreta sem implicação 

social, leia-se: audição normal; 

 

Na página 17, figura 8, onde se lê: Figura 8 – Classificação de Silman e Silverman (1997), 

leia-se: Classificação de Silman e Silverman (1997) adaptada de Carhart (1945) e Lloyd e 

Kaplan (1978); 

 

Na página 19, onde se lê: Para a classificação de grau de perda auditiva em crianças de até 7 

anos de idade, recomendamos o critério de Northern e Downs (1991), ... leia-se: Para a 

classificação de grau de perda auditiva em crianças de até 7 anos de idade, recomendamos o 

critério de Northern e Downs (2002) ....; 

 

Na página 19, onde se lê: Figura 9 – Classificação do Grau da perda auditiva para crianças de 

até 7 anos de idade, de acordo com Northern e Downs (1984), leia-se: Classificação do Grau 

da perda auditiva para crianças de até 7 anos de idade, de acordo com Northern e Downs 

(2002); 

 

Na página 19 considerar a tabela (Figura 9) abaixo: 
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Media Tonal Denominação O que consegue ouvir sem 

amplificação 

0 – 15dB Audição normal Todos os sons da fala 

16 – 25dB Perda auditiva discreta Sons das vogais ouvidos 

claramente; pode perder 

sons de consoantes surdas 

26 – 30dB Perda auditiva de grau leve Ouve apenas alguns sons 

da fala, ou seja os fonemas 

sonoros mais fortes 

31 – 50dB Pera auditiva moderada Perde a maior parte dos 

sons da fala em um nível 

de conversação normal 

51 – 70dB Perda auditiva severa Não ouve os sons da fala 

no nível da conversação 

normal 

+ 71dB  Perda auditiva profunda Não ouve a fala ou outros 

sons 

Northern e Downs (2002) 

 

Na página 26, onde se lê: “No caso de limiares auditivos alterados apenas em frequências nas 

quais não é realizada a pesquisa de via óssea, a exemplo de 250, 6kHz e 8kHz, sugerimos que 

o resultado da avaliação audiológica conste apenas perda auditiva”, leia-se: “No caso de 

limiares alterados em frequências onde não se realiza via óssea (250, 6kHz e 8kHz), não se 

deve colocar tipo de perda auditiva. Colocar somente perda auditiva na frequência XX.” 

 

Na página 27, item 5.1 b, onde se lê: (Carhart, 1945), leia-se: (Silman e Silverman, 1997); 

 

Na página 27, item 5.1 d, onde se lê: d) Perda auditiva em freuancia isolada, leia-se: Perda 

auditiva em frequência isolada; 

 

Na página 29, onde se lê: NORTHERN, J.L.; DOWS, M.P. Hearing in Children. 3ª Ed 

Williams e Wilkins, Baltimore; 1991. p. 89, leia-se: NORTHERN, J.L.; DOWNS, M.P. 

Hearing in Children. 5ª Edição. Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia; 2002. 


