
MANUAL OPERATIVO 

PARA O  SERVIÇO DE APOIO À 

DIAGNOSE DE PESSOAS COM 

SUSPEITA DE ALTERAÇÕES 

AUDITIVAS  

 
CONSÓRCIO INTERMUNCIPAL DE SAÚDE - 

CONIMS 

 
 

 

OBJETIVO: 

 
Estabelecer a política de atenção à Pessoa referenciada para o Serviço de apoio à 

diagnose de avaliação auditiva pelo Consorcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS. 
 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Definir os critérios para autorização de exames auditivos; 

 Definir as atribuições técnico-administrativas do serviço; 

 Orientar e capacitar os técnicos dos municípios; 

 Orientar a descentralização do atendimento nos municípios com a definição do 

fluxo; 

 Utilizar os parâmetros preconizados pelo ministério as saúde para avaliação dos 

serviços. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
 

Set/2004 Portaria MS/GM n.º 2.073 

Out./2004 Portaria MS/SAS n.º 587 

Out./2004 Portaria MS/SAS n.º 589 

Abril/2005 Plano para a Organização da Rede de Assistência à Pessoa Portadora 

de Deficiência Auditiva em Santa Catarina  

Maio/2006 Portaria MS nº 1097 

Abril/ 2017 Manual de Audiologia 

 

 



POPULAÇÃO-ALVO: 

 

Pessoas que apresentam suspeita de perda auditiva ou doenças otológicas. 

 
FLUXOGRAMA DO ATENDIMENTO: 
 

Os pacientes poderão ser referenciados para avaliação auditiva ao CONIMS mediante 

encaminhamento médico, para os seguintes procedimentos: 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO DESCRIÇÃO 

211070203 IMITANCIOMETRIA (tímpano, 

complacência e reflexos) 

Utilizada para avaliar o 

funcionamento e 

integridade da orelha 

média resultando na curva 

timpanométrica e presença 

ou ausência de reflexos 

acústicos.  

211070211 AUDIOMETRIA VOCAL  (LDV, IRF, 

IPRF LRF) 

Logoaudiometria é uma 

técnica que avalia a 

habilidade do indivíduo 

para detectar e reconhecer 

a fala. Por meio da 

logoaudiometria, é possível 

avaliar o limiar de detecção 

de fala (LDF), o limiar de 

reconhecimento de fala 

(LRF), o índice percentual 

de reconhecimento de fala 

(IPRF/ IRF) e o limiar de 

desconforto de fala (LDF). 

211070041 AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR (via 

aérea e via óssea) 

A audiometria tonal limiar 

é fundamental para o 

processo do diagnóstico 

audiológico e determina os 

limiares auditivos 

comparando os valores 

obtidos com os padrões de 

normalidade, usando como 

referência o tom puro. 

211070033 AUDIOMETRIA EM CAMPO LIVRE Avaliação auditiva 

utilizada para identificar o 

limiar de audibilidade para 

crianças que não aceitam 

fones de ouvido ou para 

realização do ganho 

funcional de aparelhos 

auditivos. 

211070092 AVALIAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO 

DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

Encaminhamento para 

avaliação e 



acompanhamento de 

pacientes com perda 

auditiva. 

0211070157 EMISSÕES OTOACÚSTICAS 

EVOCADAS 

O registro das Emissões 

Otoacústicas evocadas  

(EOAs) é um método para 

a detecção de alterações 

auditivas de origem 

coclear. 

0211050113 POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO 

DE TRONCO ENCEFÁLICO (BERA) 

pesquisa da integridade 

funcional das vias 

auditivas até tronco 

encefálico. 

 

 

OBS:  

 

 Encaminhamento médico com pedido de Audiometria, sem discriminação se 

tonal ou vocal refere-se a avaliação audiológica completa (Audiometria Tonal e 

Audiometria Vocal), sendo necessária a liberação dos seguintes códigos : 

 

 

 

 

 Encaminhamento médico com pedido de Audiometria Tonal Limiar refere-se a 

avaliação audiológica básica, sendo necessária a liberação do seguinte código: 

 

 

 

 

 Caso seja identificado pelo fonoaudiólogo a necessidade de avaliação 

audiológica completa o mesmo deverá contra-refereciar a sugestão de exames 

complementares ao médico solicitante. 

211070211 

211070041 

 

211070041 

 


