ACORDO COM A ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE
TABELA DE DESENVOLVIMENTO
Reynell
Protocolo de avaliação orofacial (PAOF)
Teste de Token
Dr. Speech (análise da voz)
REEL 2
Rastreio das perturbações da linguagem
Teste Bankson language
Consciência fonológica (TOPA)
Teste de articulação
Avaliação da pragmática linguística (TOPL)
TROG
Goldman-Fristoe Test of Articulation (GFTA)
Avaliação semântica (específica para crianças com T21)
Avaliação da linguagem (EEL)
Avaliação da linguagem, não especificada

TABELA DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
Avaliação da incapacidade
Exame de alterações da fala e da linguagem
Massagem manual de uma região
Massagem manual de mais de uma região
Massagem com técnicas especiais
Técnicas de relaxamento
Fortalecimento muscular/ mobilização articular
Treino de utilização de outras ajudas técnicas
Treino em actividades de vida diária
Treino de actividades lúdicas
Terapia da fala
Reeducação da linguagem
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Reeducação da articulação verbal
Reeducação da fonação
Qualquer dos códigos de terapia da fala quando em grupo
Treino de familiares

TABELA DE NEUROFISIOLOGIA, NEUROLOGIA E OUTROS
Potenciais evocados auditivos do tronco cerebral adultos, com curva de recrutamento
Potenciais evocados auditivos em crianças
Avaliação de linguagem, por sessão
Reabilitação da linguagem, por sessão

TABELA DE OTORRINOLARINGOLOGIA
Audiograma tonal simples
Audiograma vocal
Audiometria tonal até 5 anos de idade
Audiometria vocal até 10 anos de idade
Provas suplementares de audiometria (Acufenometria, Audiometria de altas frequências), cada prova
Rastreio de surdez do recém nascido por PEA ou OEA automáticos
Estudo auditivo completo (audiometria tonal, audiometria vocal e impedanciometria)
Timpanograma
Pesquisa de reflexos ipsilaterais e contralaterais
Pesquisa do “Decay” do reflexo bilateral
Estudo timpanométrico do funcionamento da trompa Auditiva
Estudo impedanciométrico completo
Respostas de tronco cerebral (PEA) — traçado e protocolo
Respostas semiprecoces — traçado e protocolo
Respostas auditivas corticais — traçado e protocolo
Otoemissões acústicas (OEA) — traçado e protocolo
Análise computorizada da voz
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