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resumo 
 

 

Sabe-se hoje que as alterações de comunicação podem ter um impacto 
negativo na aprendizagem da leitura e escrita e, deste modo, vir a prejudicar o 
desempenho escolar. Assim, revela-se de extrema importância que as 
alterações deste foro sejam detectadas tão precocemente quanto possível. 
Este estudo pretende explorar o contributo dos educadores na identificação 
precoce de patologias de comunicação desenvolvimentais, em idade pré-
escolar. Pretende-se, mais especificamente, avaliar a utilidade clínica 
(fiabilidade inter-observadores e validade de critério) das fichas de sinalização 
do Portage, quando aplicadas por educadores, na identificação de patologias 
de comunicação. Este estudo foi constituído por quatro fases: i) envio de 
informação aos encarregados de educação e solicitação da autorização para a 
participação dos respectivos educandos; ii) formação aos educadores; iii) 
avaliação das crianças pela terapeuta da fala; e iv) preenchimento das fichas 
de sinalização pelas educadoras. A amostra foi constituída por crianças dos 0 
aos 6 anos que tinham como língua materna o Português-Europeu, num total 
de 26 crianças, desde o berçário ao pré-escolar. Os resultados sugerem que 
as fichas de sinalização do modelo Portage poderão ser úteis na identificação 
de alterações de comunicação, levada a cabo pelos educadores, o que poderá 
permitir uma identificação mais eficaz, para além de diminuir o tempo 
necessário ao rastreio e os custos associados. 
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abstract 

 
It is now known that changes in communication can have a negative impact on 
learning how to read and write, leading to a poor school performance. Thus, it 
is extremely important that these changes are detected as early as possible. 
This study aims to explore the contribution of pre-school teachers in the early 
identification of developmental disorders of communication for children in the 
preschool age. Thus, the study evaluates the clinical usefulness (inter-observe 
reliability and criterion validity) of the Portage Development Board, when 
applied by pre-school teachers. This study has four stages: i) conveying 
information to parents and request authorization for the participation of their 
children in the study; ii) training of teachers; iii) evaluation of children by a 
speech and language therapist; and iv) filling in of the Portage forms by the 
pre-school teachers. The sample consisted of a total of 26 children aged 0 to 6 
years who were Portuguese-European native speakers. The results suggest 
that Portage Development Board may be used by pre-school teachers to 
identify changes in communication, which may contribute to a more effective 
identification of communication disorders and reduce the time required for 
screening, as well as, associated costs. 
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Capítulo 1.  Introdução 

Vários são os estudos que têm demonstrado que crianças com alterações de 

comunicação apresentam dificuldades no domínio da aprendizagem da leitura e escrita, com 

impacto negativo no seu desempenho escolar, a curto e longo prazo (BISHOP et al., 2003, 

CATTS, 1993, FELSENFELD, 1994, FRANÇA et al., 2004, SALGADO et al., 2004, SILVA et al., 

1983, SILVA et al., 1987). Sabe-se hoje que estas alterações, não só prejudicam o desempenho 

escolar (CANO et al., 2007, FELSENFELD, 1994), como implicam repercussões a nível emocional, 

pessoal e social (CANO et al., 2007). Assim, revela-se de extrema importância que as alterações 

deste foro sejam detectadas tão cedo quanto possível (LOPES, 2002, SALGADO et al., 2004). 

Deste modo, tem sido sugerida a possibilidade de realização de rastreios de modo a sinalizar e 

avaliar precocemente as crianças em risco de desenvolver perturbação (HAYNES et al., 2006). 

Contudo não é possível efectuar rastreios de terapia da fala a todas as crianças, quer pelos 

custos, quer pela morosidade do processo. Estas questões poderiam ser ultrapassadas se os pais 

e educadores fossem sensibilizados e ajudados a identificar alterações e encaminhassem as 

crianças para o terapeuta da fala. É o educador quem, para além da família, passa mais tempo 

com a criança e tem formação acerca do desenvolvimento normal, tendo também termo de 

comparação com as outras crianças da mesma faixa etária. Assim, com o presente estudo 

pretende-se perceber se, com a devida formação, o educador poderá ser capaz de identificar 

alterações de comunicação, recorrendo a instrumentos de simples preenchimento, dando, desta 

forma, um importante contributo para a identificação precoce destas alterações. 

 Este trabalho contempla uma revisão bibliográfica sobre o tema, seguida da apresentação 

da metodologia utilizada, resultados, discussão, conclusões, bibliografia e anexos. Na revisão 

bibliográfica abordam-se os conceitos de comunicação, linguagem e fala, pela relação estreita que 

mantêm entre si, apesar de completamente distintos. Depois, foca-se a relação de comunicação, 

linguagem e fala com a aprendizagem. Segue-se a abordagem das patologias de comunicação, 

mais especificamente perturbações da fala, perturbações da linguagem, deficiência auditiva e 

perturbação do processamento auditivo central. Depois, apresenta-se o modo de avaliação de 

crianças com patologias deste foro, bem como a prevalência destas patologias. Termina-se a 

revisão bibliográfica com a abordagem acerca da importância do rastreio precoce e referência aos 

testes de rastreio existentes. No que respeita à metodologia utilizada, abordam-se os objectivos, 

tipo de estudo e procedimentos utilizados. Segue-se a apresentação dos resultados, 

nomeadamente caracterização da amostra, avaliação de terapia da fala, fiabilidade inter-

observadores, validade de critério e comparação dos resultados das fichas de sinalização com a 

avaliação clínica. Na discussão analisam-se os resultados obtidos, as limitações e mais-valias do 

estudo desenvolvido e apresentam-se sugestões para futuros estudos. Por último, apresentam-se 

as conclusões finais. 
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Capítulo 2. Revisão bibliográfica 

Tendo em conta os objectivos definidos para este trabalho, esta revisão centra-se na 

definição dos conceitos de comunicação linguagem e fala pela íntima relação que estabelecem 

entre si, relacionando-os com a aprendizagem. Num primeiro ponto, será feita a distinção entre 

estes conceitos, relacionando-os com a aprendizagem. No segundo ponto, serão abordadas as 

patologias de comunicação com as suas principais características, etiologia e prognóstico. No 

terceiro ponto referimo-nos aos instrumentos de avaliação utilizados em Portugal para identificar 

estas patologias. Por último, serão brevemente analisados alguns estudos acerca da prevalência 

das perturbações de comunicação, linguagem e fala, bem como a importância do rastreio precoce 

para uma intervenção eficaz. 

 

2.1. Comunicação, Linguagem e Fala 

2.1.1. Comunicação 

A comunicação desempenha um papel fundamental no dia-a-dia do ser humano e está, 

inevitavelmente, associada à linguagem e, habitualmente, também à fala. 

 Enquanto ser social, o ser humano é, por natureza, um comunicador. Entende-se, assim, 

comunicação como o processo activo de troca de informação que envolve a codificação (ou 

formulação), a transmissão e a descodificação (ou compreensão) de uma mensagem entre dois, 

ou mais, intervenientes (SIM-SIM, 1998). Existem duas formas de comunicar: verbal e não-verbal. 

A comunicação verbal consiste na utilização de palavras para materializarmos as nossas 

conceptualizações e constitui a forma mais elaborada de comunicar. Contudo, a comunicação 

não-verbal, ou seja, a nossa postura, expressão facial, gestos, assume também um importante 

papel. De facto, a comunicação efectiva entre dois intervenientes depende tanto da comunicação 

verbal como da não-verbal (ABERCROMBIE, 1972, GRANSTRÖM et al., 2007). Na realidade, 

mesmo quando permanecemos em silêncio, estamos, provavelmente, a transmitir uma mensagem 

recorrendo à linguagem corporal que tem como função expressar sentimentos, emoções e 

reacções (SILVA et al., 2000). 

2.1.2. Linguagem 

A linguagem constitui-se como um código que permite a transmissão de informação 

(PUYUELO, 2007), tornando assim possível a comunicação. Ao longo do tempo foram surgindo 

várias definições de linguagem, enfatizando diferentes dimensões. Apresentam-se de seguida 

algumas dessas definições. 

Para alguns autores, como Hjemselv, em 1943, e Bruner, em 1984, a linguagem é 

encarada como imprescindível para a nossa condição enquanto seres humanos (BELINCHÓN et 
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al., 1994, Cit. por LIMA, 2000). Em 1992, Sapir (BELINCHÓN et al., 1994, Cit. por LIMA, 2000) 

foca-se também nesta exclusividade da utilização da linguagem, enquanto sistema de símbolos, 

pelo ser humano. A definição proposta por Muller em 1997 (Cit. por LIMA, 2000, p. 23) segue o 

mesmo sentido, considerando a linguagem "uma capacidade específica da espécie humana para 

comunicar – principal e originariamente através da modalidade oral (acústica), mas também sob a 

modalidade escrita (visual) – utilizando um sistema de signos arbitrários (convencionais, sem 

relação necessária com o que estes representam) ”. 

Em 1973, Dubois e colegas (BELINCHÓN et al., 1994, Cit. por LIMA, 2000, p. 23) 

enfatizam as bases neurofisiológicas da linguagem, definindo-a como "… a capacidade, própria da 

espécie humana, para comunicar por meio de um sistema de signos (…) que põe em jogo uma 

técnica corporal complexa e supõe a existência de uma função simbólica e de centros nervosos 

geneticamente especializados". 

Entre 1978-1991, Rosa (LIMA, 2000, p. 23) propõe uma definição de linguagem que 

contempla os conceitos de signo e sinal, assim linguagem seria "… a faculdade que o homem 

possui para comunicar o seu pensamento e, portanto, para qualquer sistema organizado com vista 

a este fim (…) também se emprega o termo linguagem para designar toda a organização de 

signos ou sinais que formam um sistema e que tendem a representar, a simbolizar ou designar 

outro objecto externo ao sistema". Também Van Riper e colegas (1997) definem a linguagem 

como um conjunto de símbolos (um código) e um conjunto de procedimentos ("regras") que os 

combinam em unidades coerentes de informação. 

Actualmente, a definição mais consensual é a proposta pela American Speech-Language-

Hearing Association (ASHA) (ASHA, 1982), que resume os principais pontos das definições já 

abordadas. Segunda a ASHA (1982), a linguagem é um sistema complexo e dinâmico de símbolos 

convencionais que é utilizado pelo Homem para pensar e comunicar. Envolve contextos históricos, 

sociais e culturais e a sua aprendizagem e uso são determinadas pelos factores biológicos, 

cognitivos, psicossociais e ambientais. Este uso só se torna efectivo conhecendo profundamente a 

interacção humana, incluindo os factores associados a pistas não-verbais, motivação e papéis 

socioculturais. 

Do ponto de vista da linguística, consideram-se dimensões da linguagem as seguintes: 

fonética, fonologia, léxico, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Importa definir 

sumariamente estas dimensões. A fonética consiste no sistema de sons da fala humana, enquanto 

a fonologia se apresenta como o sistema de fonemas da língua. O léxico consiste nas palavras 

existentes em determinada língua. A morfologia baseia-se no estudo das palavras consoante a 

sua classe e as flexões devidas ao género, número e conjugação. A sintaxe compreende a 

organização estrutural das palavras na frase. A semântica define-se como a estrutura do 

significado das palavras e orações. A pragmática diz respeito ao uso da linguagem na interacção 

(CASANOVA et al., 2005, LIMA, 2000). 
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2.1.3. Fala 

Para o ser humano, a linguagem pode materializar-se na fala, na escrita ou no gesto 

(língua gestual). Contudo, é a expressão oral da linguagem (fala) que assume importância 

primordial, dado que é preferencialmente através desta que partilhamos os nossos pensamentos e 

nos relacionamos com os outros (VAN RIPER et al., 1997). Para conseguir falar é necessário que 

os articuladores vocais (móveis – mandíbula, palato mole, língua e lábios; fixos – maxila, palato 

duro) estejam íntegros e que a actividade pulmonar seja capaz de gerir os ciclos respiratórios para 

permitir a produção de voz (LIMA, 2000). 

Em suma, podemos considerar comunicação como troca de informação, linguagem como 

o veículo que o ser humano utiliza para essa troca e a fala como o meio preferencial e mais 

habitual de utilizar a linguagem. Torna-se, assim, evidente a importância do desenvolvimento 

adequado destas competências e o impacto na vida do ser humano de alterações nestas áreas. 

 

2.2. Relação da Comunicação, Linguagem e Fala com a Aprendizagem 

A aprendizagem consiste numa actividade individual de atribuição de significado aos 

dados recebidos através dos sentidos (CIASCA, 2008). Os componentes principais da 

aprendizagem são: prestar atenção, compreender, aceitar, reter, transferir e agir (CIASCA, 2008). 

O processo de aprendizagem nem sempre é linear, podendo surgir dificuldades. O termo 

dificuldades de aprendizagem tem sido utilizado em dois sentidos, um mais lato, que designa 

todas as dificuldades escolares, e outro, mais restrito, que designa impedimentos específicos para 

a aprendizagem e que, hoje em dia, é habitualmente designado por "dificuldades específicas de 

aprendizagem". Os três critérios que reúnem maior consenso na definição das dificuldades 

específicas de aprendizagem são o de especificidade, exclusão e discrepância. O primeiro diz 

respeito a dificuldades de aprendizagem num número limitado de domínios académicos ou 

cognitivos. O segundo refere-se à eliminação da possibilidade de associação da dificuldade de 

aprendizagem a problemas visuais ou auditivos, deficiência mental, problemas motores, distúrbios 

emocionais ou privações ambientais. O último consiste numa disparidade entre o resultado real da 

aprendizagem e o esperado, de acordo com as habilidades cognitivas do indivíduo (CRUZ, 2009). 

De uma forma geral, de acordo com o manual DSM IV, elaborado pela American 

Psychiatric Association (2002), pode dizer-se que, quando ocorre um transtorno da aprendizagem, 

os resultados nos testes de leitura, matemática ou expressão escrita padronizados e realizados 

individualmente, encontram-se, substancialmente, abaixo do esperado para a idade, escolaridade 

e nível de inteligência do indivíduo (APA, 2002). Assim, as dificuldades de aprendizagem estão 

directamente relacionadas com o desempenho académico (ZORZI, 2004), crescimento pessoal e 

futura trajectória sócio-profissional (CANO et al., 2007), interferindo, significativamente, nas 

actividades de vida diária que exigem habilidades de leitura, matemática ou escrita. Estas 

habilidades, a par da compreensão auditiva e da fala, fazem parte do sistema de comunicação 

humana e, consequentemente, estão relacionadas, quer com a linguagem, quer com a 
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aprendizagem (CRUZ, 2009). É importante destacar que a linguagem é um instrumento de 

socialização, construção do conhecimento e organização do pensamento de inegável importância 

no contexto educativo (CANO et al., 2007). No início, a linguagem parte da acção e motricidade, e, 

só depois, passa a antecipar, regular e estruturar a acção de um modo sistemático (CRUZ, 2009). 

No domínio da aprendizagem, sobretudo da leitura e da escrita, é essencial o desenvolvimento 

fonológico, cognitivo e linguístico (DEUSCHLE et al., 2006, VIEIRO, 2007). Um défice ao nível da 

linguagem cria desvantagens no contexto escolar e de relação, podendo mesmo criar 

marginalizações (LIMA, 2000). Desta forma, o desenvolvimento adequado das competências de 

comunicação, linguagem e fala revela-se fulcral, desde o desenvolvimento pré-verbal 

(desenvolvimento das primeiras habilidades comunicativas) ao desenvolvimento de todas as 

dimensões da linguagem (CIASCA, 2008), cujas dificuldades se referem a alterações no processo 

de desenvolvimento da expressão e recepção verbal e/ou escrita (SCHIRMER et al., 2004).  

De acordo com Heaton & Winterson, 1996, e Fonseca, 1999 (Cit. por CRUZ, 2009), a 

linguagem desenvolve-se na seguinte sequência: linguagem interior, linguagem auditiva ou falada 

e linguagem visual ou escrita e linguagem quantitativa. De facto, um nível linguístico baixo não 

permite à criança captar elementos suficientes da linguagem falada na escola, agravando as 

diferenças face às outras crianças, podendo culminar em dificuldades posteriores, tais como a 

dislexia e a disortografia (LIMA, 2000). Esta influência da linguagem e fala na aprendizagem tem 

sido demonstrada em vários estudos (BISHOP et al., 2003, CATTS, 1993, FELSENFELD, 1994, 

FRANÇA et al., 2004, SALGADO et al., 2004, SILVA et al., 1983, SILVA et al., 1987). 

Silva e colegas (1983) realizaram um estudo longitudinal com 1037 crianças avaliadas aos 

3, 5 e 7 anos e mostraram que um atraso do desenvolvimento da linguagem está associado a 

níveis de inteligência e capacidade de leitura abaixo da média (quoficiente de inteligência – QI – 

abaixo de 90, avaliado com a Wechsler Intelligence scale for Children), bem como ao aumento dos 

problemas comportamentais. Num segundo estudo (SILVA et al., 1987), realizado com a mesma 

amostra aos 7, 9 e 11 anos e onde foram avaliadas as variáveis nível de inteligência, capacidade 

de leitura e problemas comportamentais, os resultados mostraram que todas as crianças com 

alterações de linguagem, sobretudo aquelas com atraso de linguagem global, apresentaram 

menor cotação nos testes de leitura comparativamente às crianças sem alterações de linguagem. 

Os grupos que apresentavam atraso de desenvolvimento verbal e atraso de linguagem global 

manifestaram problemas comportamentais mais significativos do que os restantes grupos. O 

estudo de Catts (1993), que procurava clarificar a relação entre as alterações de linguagem e fala 

e as alterações de leitura, corrobora os resultados obtidos por Silva e colegas (1983, 1987). Este 

estudo foi realizado com 56 crianças com alterações de linguagem e 30 sem alterações de 

linguagem, tendo sido sujeitas, no primeiro e segundo anos de escola, a testes de reconhecimento 

de palavras escritas e de compreensão da leitura. Os resultados indicam que as crianças com 

alterações de linguagem e fala têm um risco acrescido de apresentar alterações na leitura, 

sobretudo quando as alterações são semântico-sintácticas, de consciência fonológica e se assiste 

a défices de evocação. 
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Mais tarde, Bishop e Clarkson (2003), investigaram a relação de alterações de linguagem 

e fala residuais com o desenvolvimento da linguagem escrita em 161 crianças com 

desenvolvimento normal entre os 7.5 e os 13 anos e 75 crianças, da mesma idade, com alterações 

específicas de linguagem e fala ou gémeos de crianças com alterações deste foro. À semelhança 

dos autores já referidos, verificaram que a maioria das crianças com alterações na linguagem ou 

fala apresenta défices na linguagem escrita relativamente ao grupo de controlo, em particular, 

défices na soletração e pontuação e mais erros fonológicos. Assim, sugere-se que, os défices de 

processamento fonológico são uma importante causa dos problemas de literacia em crianças com 

dificuldades de linguagem, mas é frequente que não sejam identificados. A produção inadequada 

de sons pode não acarretar estas dificuldades, contudo dificuldades na segmentação fonológica e 

memória estão fortemente associadas a uma linguagem escrita pobre. Também França e colegas. 

(2004), verificaram numa amostra de 236 crianças, que aquelas que aos 6 anos apresentavam 

uma aquisição fonológica incompleta, demonstravam, geralmente, tendência para ter dificuldades 

na escrita quando reavaliadas aos 9 anos. Concluíram, assim, mais uma vez, que a aquisição 

fonológica é um factor preditivo para o desenvolvimento da escrita. Similarmente, o estudo 

longitudinal de Salgado e Capellini (2004), realizado com 28 crianças com alterações fonológicas 

(relacionadas com a aquisição e uso dos sons da fala), entre os 7 e os 9 anos de idade, aponta 

para uma relação estreita entre o desenvolvimento da leitura e escrita e a linguagem oral. 

As alterações da linguagem parecem também estar associadas ao desempenho escolar a 

longo prazo. Felsenfeld (1994) realizou um estudo com o objectivo de averiguar o impacto de uma 

desordem fonológica na educação e vida profissional de um adulto, mostrando que crianças com 

alterações fonológicas se tornam adultos com níveis de educação mais baixos, que requerem 

mais apoios académicos, e que acabam por completar menos anos de educação formal, 

comparativamente a crianças sem alterações. Para este estudo foram seleccionados 24 indivíduos 

com desordem fonológica moderada persistente, pelo menos, até ao final do primeiro ciclo de 

escolaridade que foram reavaliados na idade adulta, e um outro grupo de 28 indivíduos com 

desenvolvimento normal com 32-33 anos (FELSENFELD, 1994, TEMPLIN et al., 1976). 

O que foi exposto sublinha a necessidade da identificação precoce (em pré-escolares e 

escolares) dos distúrbios fonológicos para que sejam trabalhados, em conjunto com outros sinais 

de alterações de aprendizagem, minimizando, assim, o seu impacto nas alterações cognitivo-

linguísticas da aprendizagem (SALGADO et al., 2004). Contudo, de acordo com Levy e Hyman, 

em 1993 (Cit. por MIRANDA et al., 2003), alterações de linguagem e alterações cognitivas são 

frequentemente diagnosticadas só após os 3 ou 4 anos de idade, o que retarda o tratamento e a 

possibilidade de reabilitação (VAN RIPER et al., 1997). Assim, desde as idades pré-primárias que 

os professores, educadores e pais deverão estar atentos a sinais que possam indicar futuros 

problemas de aprendizagem (LOPES, 2002), de modo a encaminhar estas crianças para 

programas de intervenção precoce (CATTS, 1993). Neste âmbito, Lopes (2002) identifica as 

principais áreas-problema que antevêem um prognóstico de alto risco para futuros problemas de 

aprendizagem e que indicam a necessidade de intervenção precoce com estas crianças. De 
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acordo com este autor, consideram-se sinais de alerta: início da fala numa idade mais tardia que 

as outras crianças; dificuldades de pronúncia; lento aumento de vocabulário e dificuldades na 

evocação; dificuldades nas rimas; dificuldades na aprendizagem de conceitos como números, 

alfabeto, dias da semana, cores e formas; fácil distracção; problemas de relacionamento com os 

colegas; dificuldades em seguir instruções ou rotinas; desenvolvimento lento das competências 

motoras finas (LOPES, 2002). 

 

2.3. Patologias de Comunicação 

Na medida em que a comunicação engloba a linguagem e a fala, falaremos 

genericamente, a partir deste ponto, de patologias de comunicação. Os conceitos de alteração, 

distúrbio e perturbação surgem, neste campo, como sinónimos de patologia (LIMA, 2009). O termo 

patologia remete-nos para um desvio relativamente à norma, ou seja, alterações face ao padrão 

mais comum apresentado por determinada população e que apresentam significado clínico (LIMA, 

2009). Assim, esta norma não poderá ser estética ou retórica, ou seja, os casos de diferença 

linguística devidos, por exemplo, a acentos regionais ou pronúncias características, não poderão 

ser considerados patologias. (LIMA, 2000). 

A definição e caracterização das patologias da comunicação varia, consideravelmente, 

consoante os autores. Alguns fazem uma subclassificação dos diferentes tipos de patologias da 

comunicação (AIMARD, 1998, ASHA, 1993, VAN RIPER et al., 1997, ZORZI, 2008), outros 

definem os parâmetros necessários para enquadrar e caracterizar uma patologia (PEÑA-

CASANOVA, 1994, ROTH et al., 1996), e outros ainda optam por atentar nos diversos níveis 

afectados pela perturbação (CRUZ, 2009). 

A ASHA define as perturbações de comunicação como uma diminuição da capacidade 

para receber, enviar, processar e compreender conceitos ou símbolos verbais, não-verbais ou 

gráficos, podendo tornar-se evidentes nos processos de audição, linguagem e/ou fala (ASHA, 

1993). Para melhor caracterizar estas perturbações, torna-se essencial considerar a severidade 

(ligeira a profunda), o período de aparecimento (desenvolvimental ou adquirido) e a etiologia 

(distúrbio primário ou secundário a outros distúrbios) das mesmas (ASHA, 1993). Segundo a 

mesma associação, as perturbações de comunicação podem ser subdivididas em quatro 

categorias: 1) perturbação da fala (engloba alterações na articulação de sons da fala, fluência ou 

voz), 2) perturbação da linguagem, 3) perturbação auditiva e 4) distúrbio do processamento 

auditivo central (ASHA, 1993). 

Autores como Peña-Casanova (1994) e Roth e colegas (1996) focam-se na definição dos 

parâmetros necessários para enquadrar uma patologia. À semelhança da ASHA (1993), Peña-

Casanova (1994) e Roth e colegas (1996), referem como essencial ter em conta a etiologia geral e 

o período de aparecimento das alterações para caracterizar uma patologia. Roth e colegas (1996) 

consideram também, tal como a ASHA (1993), a severidade do distúrbio. Assim, é preciso definir 

se se trata de um distúrbio primário ou secundário a outra patologia, como a deficiência mental; se 
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se trata de uma perturbação do desenvolvimento, ou seja, presente desde o nascimento ou 

ocorrida antes do desenvolvimento da linguagem, ou adquirida; e qual a severidade da patologia, 

que varia de ligeira a profunda (ASHA, 1993, PEÑA-CASANOVA, 1994, ROTH et al., 1996). Peña-

Casanova (1994) tem também em conta os sintomas e a topografia como base de delimitação dos 

quadros patológicos. Já Roth e colegas (1996) acrescentam a necessidade de definir se o 

distúrbio se constitui como um atraso, isto é, se as crianças seguem a mesma sequência de 

aquisições que uma criança sem patologia mas de forma mais lenta, ou um desvio, no qual as 

crianças demonstram padrões de aquisição da linguagem que diferem significativamente da 

sequência normal de desenvolvimento. 

Em 1997, Van Riper e colegas (1997), classificam os distúrbios em quatro categorias, de 

acordo com os traços proeminentes do comportamento apresentado: articulação, voz, fluência e 

linguagem. As perturbações de linguagem encontram correspondência directa na classificação da 

ASHA (1993), o mesmo não acontece com as outras categorias. As perturbações ao nível da voz 

e fluência incluem-se na categoria de perturbações da fala referida pela ASHA (1993). Já os 

distúrbios de articulação não encontram correspondência directa dado que incluem distúrbios 

fonéticos e fonológicos. As perturbações da linguagem englobariam a disfasia, que consiste num 

défice ao nível da compreensão e formulação de mensagens, sendo importante distinguir se as 

características apresentadas se constituem como um atraso ou um desvio no desenvolvimento da 

linguagem (VAN RIPER et al., 1997), tal como referido por Roth et al. (1996). No que diz respeito 

às perturbações articulatórias, enquanto as perturbações fonéticas implicam a incapacidade de 

produção de determinados sons devido a deficiências estruturais, motoras ou sensoriais, ou seja, 

anomalias orgânicas que limitam a capacidade de falar, levando à produção de sons distorcidos 

ou incorrectos, as perturbações fonológicas consistem em substituir, omitir ou distorcer os sons 

básicos da fala na sua língua (VAN RIPER et al., 1997). Estas duas subcategorias são incluídas 

em grupos distintos da classificação da ASHA (1993), a primeira nas perturbações de fala, 

subgrupo de perturbações articulatórias e a segunda nas perturbações de linguagem com 

afectação da componente fonológica. 

Já Aimard (1998) divide os distúrbios da comunicação em três categorias: perturbações 

articulatórias, da fala e da linguagem, mas, à excepção das últimas, a sua terminologia não 

coincide com as anteriores (ASHA, 1993, VAN RIPER et al., 1997). As perturbações articulatórias 

afectam a produção oral da palavra e resultam de um problema motor de origem neurológica, 

acompanhado de alterações da motricidade orofacial, ou de origem periférica, com causa 

morfológica ou funcional, encontrando correspondência nas perturbações fonéticas definidas por 

Van Riper e colegas (1997). As perturbações da fala referem-se à utilização da língua em contexto 

e são menos sistemáticas que as perturbações articulatórias, resultando de factores como a 

linguagem, memorização, precipitação e imaturidade, encontrando assim correspondência nas 

perturbações fonológicas, referidas por Van Riper e colegas (1997). Aimard (1998) tem também 

em conta a apresentação das perturbações conforme a etiologia e a gravidade, tal como acontecia 

nas classificações anteriores (ASHA, 1993, PEÑA-CASANOVA, 1994, ROTH et al., 1996). 
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 Mais recentemente, Zorzi (2008) distingue entre duas classes de patologias: perturbações 

da linguagem e perturbações da fala. Da primeira classe, à semelhança da categoria das 

perturbações da linguagem considerada por outros autores (AIMARD, 1998, ASHA, 1993, VAN 

RIPER et al., 1997), fazem parte atrasos de desenvolvimento da linguagem, alterações de 

natureza afásica ou disfásica, relacionadas com deficiência auditiva, com atrasos globais do 

desenvolvimento, com quadros psicóticos ou deficiências mentais. Nas perturbações da fala 

incluem-se os distúrbios neurogénicos como disartrias e dispraxias, as alterações de origem 

músculo-esquelética, tais como fissuras, lesões ou remoções de partes ósseas ou musculares e 

alterações da forma ou tamanho dessas estruturas e os distúrbios fonológicos que consistem em 

dificuldades no domínio do padrão fonémico da língua, na ausência de alterações orgânicas 

detectáveis como a deficiência auditiva e alterações anatómicas e neurofisiológicas (ZORZI, 

2008). As perturbações de fala correspondem às perturbações de articulação referidas quer por 

Aimard (1998), quer por Van Riper e colegas (1997). 

No que respeita à perturbação da linguagem, Cruz (2009) define os diversos quadros de 

acordo com os níveis afectados: linguagem interior, linguagem auditiva ou falada, linguagem visual 

ou escrita e linguagem quantitativa. A linguagem interior consiste na apreensão do significado das 

palavras antes mesmo da sua utilização, assentando, tal como refere Fonseca, 1999 (Cit. por 

CRUZ, 2009) na compreensão interiorizada da experiência. Neste campo, surgem perturbações 

de recepção, tais como as disgnosias, que consistem em dificuldades na percepção dos 

estímulos; e perturbações de recepção, tais como as dispraxias, que consistem em dificuldades na 

planificação e execução de gestos funcionais, nomeadamente para a fala (CRUZ, 2009). A 

linguagem falada envolve a compreensão e a expressão e compreende 3 dimensões: a 

capacidade de evocação de informação ou do léxico para enunciar o discurso, a capacidade de 

formulação relacionada com a sintaxe e a articulação. A este nível surgem perturbações como a 

disnomia, que ocorre quando há dificuldades na evocação e lembrança de nomes; a disfasia, que 

se traduz em dificuldades a planificar e organizar as palavras para expressar ideias em frases 

complexas; a disartria, que consiste num problema de controlo motor da articulação e as dislalias 

(actualmente designadas por perturbações articulatórias e/ou fonológicas) que consistem na 

dificuldade funcional ou orgânica para emitir o som das consoantes, em que ocorrem omissões ou 

substituições de um som por outro (Cit. por CRUZ, 2009). Ao nível da leitura e escrita salientam-se 

como perturbações relacionadas a dislexia, dificuldades de compreensão literal, disgrafia e 

disortografia. Na linguagem quantitativa surge a perturbação no cálculo, designada por discalculia 

(CRUZ, 2009). 

A nomenclatura proposta pela ASHA (1993) continua a assumir, hoje em dia, grande 

importância e consenso entre os terapeutas da fala, por isso optou-se pela sua utilização ao longo 

deste trabalho. De seguida abordar-se-á cada uma das categorias consideradas no que respeita 

às suas características e etiologia, a saber: perturbações da fala (2.3.1); perturbações da 

linguagem (2.3.2); perturbação auditiva (2.3.3); perturbação do processamento auditivo central 
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(2.3.4) (ASHA, 1993). De acordo com os objectivos definidos para este trabalho, serão abordadas 

as perturbações desenvolvimentais e não as tendencialmente adquiridas. 

2.3.1. Perturbações da Fala 

As perturbações da fala podem subdividir-se em perturbações da articulação, fluência e 

voz (ASHA, 1993). 

2.3.1.1. Perturbações articulatórias 

A perturbação articulatória consiste em dificuldades na realização de um ou mais fonemas 

da língua materna (BOWEN, 2002). A dificuldade de articulação pode afectar um ou mais sons, 

ocorrendo em qualquer contexto de produção (BOSH, 2007), podendo tratar-se de omissão, 

substituição e/ou distorção de determinado som/sons (VAN RIPER et al., 1997). Um dos quadros 

mais frequentes é o de sigmatismo que consiste em erros articulatórios nos fonemas /s,z,,/ 

(THIBAULT, 2009). 

Para uma adequada caracterização das perturbações articulatórias, é necessário, não 

apenas o diagnóstico dos sintomas, mas também a identificação da etiologia, estabelecimento do 

prognóstico e definição das implicações terapêuticas (BORRAGÁN et al., 2007). A etiologia resulta 

de anomalias anatómicas, fisiológicas e/ou neurológicas dos sistemas implicados, sem que esteja 

comprometida a formulação do significado, mas antes a sua transmissão (LIMA, 2000). Podem 

estar na base dos distúrbios articulatórios alterações como as fendas labiopalatinas, a hipertrofia 

dos adenóides (pouco evidente), as malformações labiopalatinas, a insuficiência velofaríngea 

(BORRAGÁN et al., 2007) e a existência de hábitos orais (FRANÇA et al., 2004). A existência de 

hábitos orais, tais como o uso de chupeta e biberão é um importante factor, na medida em que, 

dependendo do tempo de exposição, podem desencadear alterações no crescimento ósseo, 

modificações da posição dentária e distúrbios respiratórios, levando a dificuldades na fala. 

Usualmente, o tempo de utilização do biberão é mais limitado que o da chupeta, dado que está 

relacionado com o término do líquido ou com a saciedade da criança (FRANÇA et al., 2004). 

2.3.1.2. Perturbações da Fluência 

As perturbações que afectam a fluência do discurso podem classificar-se, de uma forma 

geral, como gaguez ou taquifemia. 

A gaguez caracteriza-se pela ocorrência de disfluências, como por exemplo repetições ou 

pausas, afectando o fluxo do discurso do indivíduo, não permitindo que, em alguns momentos, a 

fala se processe num contínuo e com produção suave e sem esforço (OLIVEIRA et al., 2010b). A 

gaguez surge na infância, usualmente durante o período pré-escolar (VAN RIPER et al., 1997). De 

acordo com Starkweather, 1987 (Cit. por FERNÁNDEZ-ZÚÑIGA et al., 2007), numa elevada 

percentagem de crianças, tende a desaparecer espontaneamente, sem necessidade de 

intervenção profissional, durante o ano seguinte. Verifica-se que esta perturbação tem uma 

elevada incidência familiar (FERNÁNDEZ-ZÚÑIGA et al., 2007). A incidência estimada na 

população em geral é de 4%, sendo mais comum em homens que em mulheres, enquanto a sua 

prevalência é de 1%, devido aos casos de remissão espontânea (RIBEIRO, 1994).  
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Após o período de instalação, a gaguez pode manter-se estável, melhorar ou piorar, mas 

não desaparecerá completamente (RIBEIRO, 1994). Há diversos tratamentos propostos para esta 

perturbação (FERNÁNDEZ-ZÚÑIGA et al., 2007, ROTH et al., 1996, VAN RIPER et al., 1997), 

havendo casos em que é possível atingir a fluência e outros em que apenas é possível suavizar o 

discurso (SANGORRÍN, 2005). O prognóstico da gaguez infantil é favorecido pelo fornecimento de 

orientações familiares, para além da intervenção directa, obtendo-se resultados melhores e 

tempos de terapia mais reduzidos quando a família desempenha um papel activo (OLIVEIRA et 

al., 2010b). 

A taquifemia caracteriza-se por um débito de palavras no discurso bastante elevado, com 

excesso de repetições, reduzida percepção do problema, tempo de atenção diminuído, alterações 

da percepção e dificuldades na organização do pensamento (RIBEIRO, 1994). Pode estar 

associada à gaguez (RIBEIRO, 1994) e acarretar articulação imprecisa, excesso de disfluências, 

alterações na prosódia, bem como diminuição da inteligibilidade do discurso, podendo afectar a 

capacidade comunicativa do indivíduo (OLIVEIRA et al., 2010a). Pode, ainda, estar associada a 

outras dificuldades como alterações de leitura e escrita, reduzida habilidade rítmica e musical e 

hiperactividade (RIBEIRO, 1994). 

A avaliação da taquifemia deve envolver a avaliação da linguagem, da componente 

motora, do processamento auditivo escolar e do desenvolvimento escolar. De notar que a terapia 

da taquifemia é mais complexa que a da gaguez, exigindo um trabalho focado nas diversas áreas 

afectadas e um tratamento mais longo (RIBEIRO, 1994). 

2.3.2. Perturbações da linguagem 

Uma perturbação da linguagem implica alterações na compreensão e/ou no uso da fala, 

escrita ou outros sistemas de símbolos, podendo envolver a forma da linguagem (fonologia, 

morfologia ou sintaxe), o conteúdo (semântica) e/ou a função da linguagem na comunicação 

(pragmática) (ASHA, 1993, ROTH et al., 1996). Nesta categoria, serão abordados os diagnósticos 

de perturbações de linguagem desenvolvimentais mais frequentemente estudados e adoptados 

(ACOSTA, 2007, AGUADO, 1994, AGUADO, 1999, AIMARD, 1998, BISHOP et al., 2003, BOSH, 

2007, BOWEN, 1998a, 2002, 1998b, CANO et al., 2007, CONTI-RAMSDEN, 2008, GILLON, 2004, 

HAGE et al., 2006, JOHNSON, 1996, LEONARD, 2000, LIMA, 2000, LOWE, 1996, MARTINS, 

2002, PÉREZ, 2007, PUYUELO, 2007, SMIT, 2004, VAN RIPER et al., 1997): 2.3.2.1 Atraso de 

desenvolvimento da linguagem, 2.3.2.2 Perturbações específicas de desenvolvimento da 

linguagem (PEDL), 2.3.2.3 Perturbações ao nível da pragmática e 2.3.2.4 Perturbações 

fonológicas. 

2.3.2.1. Atraso de desenvolvimento da linguagem (ADL) 

 Um atraso de desenvolvimento da linguagem consiste numa aquisição da linguagem 

seguindo as etapas esperadas para uma criança da mesma idade cronológica com 

desenvolvimento normal, mas de forma mais lenta (AGUADO, 1999, JOHNSON, 1996, PUYUELO, 

2007). Geralmente, a compreensão e a expressão encontram-se alteradas, apesar de, 
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frequentemente, a primeira se encontrar num nível superior relativamente à segunda (CANO et al., 

2007, LIMA, 2000). Os sinais incluem dificuldades na organização dos fonemas, aparecimento 

tardio das primeiras palavras e junção de duas palavras, prolongamento do estadio telegráfico, 

fala pouco inteligível ou utilização de gestos em detrimento da fala, dificuldades em actividades 

práxicas de motricidade fina, mas sem alterações significativas na pragmática do discurso (LIMA, 

2000). Em tarefas de repetição, tornam-se ainda evidentes dificuldades na memória auditiva de 

palavras, pseudo-palavras e frases (LIMA, 2000). 

 O atraso de desenvolvimento da linguagem é, habitualmente, classificado como leve ou 

ligeiro, moderado e severo, de acordo com a gravidade dos sintomas manifestados (CANO et al., 

2007, LIMA, 2000). Um atraso ligeiro caracteriza-se pela ocorrência de alterações fonológicas, 

sobretudo na simplificação de palavras mais longas e complexas; alterações semânticas, 

nomeadamente com a preferência de utilização de palavras funcionais, apesar das crianças 

demonstrarem ser capazes de se expressar; e alterações morfossintácticas, ao nível da 

concordância. A compreensão encontra-se mantida ou muito próxima do normal (CANO et al., 

2007, LIMA, 2000). Um atraso moderado implica alterações fonológicas, alterações semânticas 

com um vocabulário pobre para a idade, nível de compreensão melhor que de expressão e 

alterações morfossintácticas com frases limitadas a dois ou três constituintes. No que respeita à 

pragmática, demonstram pouca iniciativa para iniciar uma conversação e dificuldades na 

transmissão de ideias devido à pobre articulação de conceitos (CANO et al., 2007, LIMA, 2000). 

Quando o atraso é grave as alterações fonológicas podem tornar o discurso ininteligível, as 

alterações semânticas dificultam a compreensão do conteúdo e as alterações sintácticas situam a 

fala da criança no período telegráfico e da holofrase (CANO et al., 2007, LIMA, 2000). Estas 

crianças têm intenção comunicativa mas não a conseguem manifestar através da linguagem 

verbal, apresentando, contudo, uma comunicação não-verbal sem alterações (CANO et al., 2007). 

 As causas dos atrasos são variadas e, geralmente, não estamos perante uma única 

causa, mas antes um conjunto. De acordo com Lima (2000), podemos considerar quatro grandes 

grupos de factores causais: factores neurobiológicos, factores sócio-culturais e sócio-linguísticos, 

factores afectivos e relacionais, e factores cognitivos e motores. No primeiro grupo, incluem-se o 

disfuncionamento cerebral, traduzido, por exemplo, em hiperactividade, instabilidade ou atraso 

motor global, as agressões perinatais que podem levar ao baixo peso do recém-nascido e as 

perdas auditivas decorrentes de otites do ouvido médio, sobretudo se ocorrerem entre os 2 e os 4 

anos (CANO et al., 2007, LIMA, 2000). Nos factores sócio-culturais inclui-se o nível sócio-cultural 

da família, normalmente relacionado com as experiências que são proporcionadas à criança, 

estando já provado que o défice de estimulação se relaciona com a alta prevalência de distúrbios 

de linguagem e fala em determinadas comunidades (CANO et al., 2007, CEBALLOS et al., 2009, 

GRÉGOIRE, 1993, LIMA, 2000). Relativamente aos factores sócio-linguísticos, estamos perante a 

análise do modelo linguístico, que pode ser inadequado e, por isso, traduzir-se na ocorrência de 

alterações linguísticas (LIMA, 2000). Os factores afectivos e relacionais englobam a atitude da 

mãe, atitude e personalidade da criança. No que respeita à atitude da mãe, esta pode ser 
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demasiado protectora, antecipar as necessidades da criança, não permitindo uma utilização 

autónoma da linguagem ou então demasiado liberal, não dando os modelos suficientes para um 

desenvolvimento adequado. Quanto à atitude da criança, é possível que haja um infantilismo que 

torna a criança pouco receptiva à aprendizagem. Os factores afectivos podem, também, estar 

associados a pseudo-anorexia ou a enurese, as quais podem estar associadas a uma inibição 

para a utilização da linguagem. Relativamente aos factores cognitivos, uma criança com atraso da 

linguagem não terá, necessariamente, uma perturbação geral do desenvolvimento intelectual, mas 

apresenta, à partida, uma predisposição genética para o mau funcionamento da memória a curto-

prazo. Este factor que pode contribuir para a manutenção de erros fonológicos, e, possivelmente, 

uma alteração no nível de atenção (CANO et al., 2007, LIMA, 2000). Concomitantemente, 

podemos assistir a alterações motoras que levem a dificuldades fono-articulatórias (LIMA, 2000). 

2.3.2.2. Perturbação específica do desenvolvimento da linguagem (PEDL) 

Esta perturbação consiste num desvio no desenvolvimento da linguagem, manifestando-se 

através de comportamentos linguísticos que não estão presentes no desenvolvimento linguístico 

normal (LIMA, 2000, PUYUELO, 2007), podendo assumir diferentes tipos e gravidades (ACOSTA, 

2007, MARTINS, 2002). Assim, a PEDL consiste num desenvolvimento inadequado da linguagem, 

com limitação significativa (superior a 1,25 desvios-padrão em relação ao padrão normativo) que 

não pode ser atribuída a problemas cognitivos, devendo haver uma diferença significativa entre a 

componente cognitiva não-verbal e verbal (QI não verbal maior ou igual a 85); componente 

sensorial (ex.: perda auditiva por exemplo por otites médias serosas); componente física (ex.: 

síndromes identificados, paralisia cerebral, lesões cerebrais ou alterações estruturais ou da 

motricidade orofacial) ou sócio-emocional (ex.: bilinguismo) (ACOSTA, 2007, AGUADO, 1999, 

BISHOP et al., 2003, CONTI-RAMSDEN, 2008, HAGE et al., 2006, LEONARD, 2000, MARTINS, 

2002, PUYUELO, 2007). Para Acosta (2007), o diagnóstico deve ser flexível, na medida em que 

considera que os critérios expostos nem sempre são verificados na totalidade. 

As principais características desta perturbação são a aquisição tardia das primeiras 

palavras; défices semânticos, que se traduzem na utilização de um número limitado de palavras e 

reduzido conhecimento de conceitos; défices gramaticais e nível de discurso desadequado face ao 

esperado na sua faixa etária, com evidentes dificuldades na formulação de frases; e dificuldades 

no desenvolvimento fonológico (ACOSTA, 2007, LEONARD, 2000, PUYUELO, 2007). Na PEDL, 

assiste-se a assincronias de desenvolvimento nos vários componentes linguísticos, podendo 

existir, simultaneamente, manifestação de comportamentos linguísticos adequados à idade em 

determinado componente e outros ainda não manifestados, apesar de serem considerados mais 

simples e primitivos na sequência de desenvolvimento da linguagem (ACOSTA, 2007). Embora se 

considere que as PEDL são disfunções primárias dos sistemas necessários à compreensão, 

elaboração e produção da linguagem, elas não se associam a lesões cerebrais evidentes, mas 

relacionam-se com padrões atípicos de especialização cerebral e com perturbações das infra-

estruturas cognitivas essenciais à linguagem tais como o processamento fonológico, memória 

verbal de curto prazo e aquisição de morfologia gramatical (MARTINS, 2002).Esta perturbação é 
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complexa e é frequente a sua divisão em subtipos, preconizados por Rapin e colegas, com base 

na sintomatologia: agnosia auditiva verbal, síndroma fonológico-sintáctica, dispraxia verbal, defeito 

de programação fonológica, síndroma léxico-sintáctica e síndroma semântico-pragmática (Cit. por 

AGUADO, 1994, HAGE et al., 2006). 

No que diz respeito às causas, a mais consensual é a base genética, excluindo-se, 

habitualmente, os factores relacionados com o ambiente (ACOSTA, 2007, MARTINS, 2002). 

A PEDL compromete seriamente o desenvolvimento social e educativo da criança, 

nomeadamente a aprendizagem da leitura e escrita (ACOSTA, 2007, AGUADO, 1999), pelo que 

se revela fundamental a intervenção terapêutica que deve ser interdisciplinar (psicopedagógica e 

de terapia da fala) e individualizada, sendo essencial para evitar o isolamento social, perturbações 

emocionais e comportamentais e a exclusão escolar destas crianças (ACOSTA, 2007, MARTINS, 

2002). O prognóstico das PEDL é muito variável. Embora cerca de metade das crianças com este 

diagnóstico compense as dificuldades de linguagem, a maioria mantém dificuldades subclínicas 

que interferem com a aprendizagem escolar (MARTINS, 2002). Nalguns casos, as perturbações 

verbais persistem de forma significativa, incapacitando as crianças para a vida social, escolar e 

profissional (MARTINS, 2002) e mantendo-se enquanto crescem, na adolescência e na idade 

adulta (CONTI-RAMSDEN, 2008). Aos 16 anos, as PEDL não são já um défice primário, existindo 

outras áreas de funcionamento tão ou mais afectadas que a linguagem (CONTI-RAMSDEN, 

2008). 

2.3.2.3. Perturbações ao nível da Pragmática 

A pragmática consiste na habilidade para expressar intenções, iniciar e manter uma 

conversação, estar consciente do contexto e perspectiva do ouvinte e avaliar cada contexto 

situacional (VAN RIPER et al., 1997). Esta habilidade pode estar afectada, nomeadamente, na 

síndroma semântico-pragmática, subtipo de PEDL, mas, nalguns casos parece assumir-se como 

perturbação primária podendo ser considerada como uma entidade distinta (BISHOP, 2000). Esta 

discussão está, habitualmente, associada aos quadros de autismo. 

O autismo caracteriza-se por alterações na interacção social, dificuldades no 

comportamento verbal e não-verbal e comportamentos repetitivos. Ao nível da linguagem a 

principal alteração é da componente pragmática (PUYUELO, 2007), verificando-se que a pessoa 

com autismo resiste à interacção verbal com o outro (VAN RIPER et al., 1997) e a sua 

comunicação, normalmente, não é eficaz, sobretudo porque não consegue adaptar a mensagem à 

perspectiva do ouvinte (PÉREZ, 2007). Um plano de intervenção deve ter em conta os objectivos 

relevantes para a pessoa com autismo e a intervenção contextual (PÉREZ, 2007). 

2.3.2.4. Perturbação fonológica 

Na fonologia das crianças, é normal ocorrerem processos fonológicos (BOWEN, 1998a, 

SMIT, 2004) que consistem num conjunto de processos inatos, universais e ordenados 

hierarquicamente (BOWEN, 1998b). Estes processos servem para facilitar a produção de sons 

(OTHERO, 2005), na medida em que se constituem como operações mentais de substituição de 
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uma classe de sons com dificuldades específicas por uma classe alternativa idêntica, mas 

desprovida da propriedade difícil, neutralizando assim os contrastes fonémicos (LOWE, 1996). Os 

processos fonológicos manifestam-se até cerca dos três anos de idade, devendo extinguir-se 

completamente até aos 5 anos (BOSH, 2007). A diminuição da ocorrência destes processos 

auxilia o aumento da inteligibilidade do discurso, de cerca de 25%, aos 18 meses, até 75 a 100%, 

aos 36 meses (BOWEN, 1998b). 

A perturbação fonológica caracteriza-se pela ocorrência, após os 3 ou 4 anos de idade, de 

um extenso padrão de erros, com maior incidência no discurso espontâneo que no discurso por 

repetição, podendo manifestar-se numa tendência incomum no desenvolvimento fonológico 

normal (BOSH, 2007). Uma perturbação fonológica afecta o nível fonémico, manifestando-se por 

dificuldades na organização dos sons do discurso (BOWEN, 2002), contudo estas crianças 

conseguem, ao contrário da perturbação articulatória, produzir os sons necessários para a fala 

(BOWEN, 2002). Apesar de distintas, as perturbações fonológica e articulatória não são 

mutuamente exclusivas, podendo coexistir na mesma criança. As perturbações fonológicas são, 

frequentemente, acompanhadas por atrasos e distúrbios noutras componentes da linguagem, tais 

como o atraso de desenvolvimento da linguagem (LOWE, 1996, SMIT, 2004). 

 De acordo com Bosh (2007), a causa para a perturbação fonológica não pode ser 

claramente estabelecida, tratando-se de um distúrbio funcional. Contudo, Bosh (2007) refere que 

poderá haver correlação com factores relacionados com o ambiente linguístico ou factores de 

base perceptiva. Nos primeiros, pode falar-se de estimulação linguística insuficiente (GILLON, 

2004). Os segundos relacionam-se com a audição, podendo ocorrer, por exemplo, em crianças 

com otites serosas recorrentes que afectem os seus limiares auditivos em fases cruciais do 

desenvolvimento linguístico. Assim, torna-se importante avaliar as variáveis linguísticas, 

ambientais, cognitivas, fisiológicas e fonéticas que interagem e exercem influência no 

desenvolvimento da fala, pois só modificando também estes factores será possível promover uma 

evolução favorável (LOWE, 1996). 

2.3.3. Deficiência auditiva 

A deficiência auditiva pode ser definida como uma alteração quantitativa na correcta 

percepção auditiva. As alterações podem ocorrer no ouvido externo, médio ou interno. No ouvido 

externo são mais frequentes malformações, inflamações e acumulação de cerúmen. Ao nível do 

ouvido médio ocorrem infecções naso-faríngeas que podem causar otites do ouvido médio e 

lesões não inflamatórias como a otosclerose. Na maioria dos casos, as alterações do ouvido 

interno ocorrem por não desenvolvimento, destruição por infecção ou intoxicação, hereditariedade, 

parto traumático ou outros traumas (LIMA, 2000). 

A deficiência auditiva pode ser examinada de acordo com vários aspectos como a taxa de 

progressão, uni ou bilateralidade, tipo de deficiência, atitude da família e momento de ocorrência 

(pré ou pós-linguística) (PUYUELO, 2007). A deficiência auditiva instalada antes do período de 

desenvolvimento da linguagem tem efeitos notórios na aquisição da linguagem oral (MOGFORD, 
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2002). Nestes casos, não é consensual se as alterações deverão ser consideradas um atraso ou 

um desvio relativamente ao normal desenvolvimento da linguagem, mas assume-se que ocorrem 

alterações na qualidade do desenvolvimento (MOGFORD, 2002). A linguagem sofre um atraso no 

início, é adquirida lentamente e, nos casos de surdez intensa e profunda, a linguagem oral das 

crianças difere substancialmente daquelas que ouvem e falam normalmente (MOGFORD, 2002), 

com alterações mais evidentes na forma e na semântica (PUYUELO, 2007). As manifestações 

clínicas diferem consoante o tipo de surdez, mas são sinais de alerta comuns se a criança não 

escuta, se se dispersa e agita com facilidade, se tem dificuldades em compreender instruções 

comuns ou se começa a fazer as coisas de forma desorganizada, se pede frequentemente 

repetições do discurso dos outros (ex.: "o quê?"), se apresenta maior dificuldade de compreensão 

em ambientes com ruído e não responde quando chamada pelo seu nome (AIMARD, 1998). 

2.3.4. Perturbação do processamento auditivo central 

A perturbação do processamento auditivo central refere-se a dificuldades no 

processamento da informação auditiva pelo sistema nervoso central, manifestando-se em 

dificuldades na detecção, discriminação, localização, reconhecimento e compreensão do som 

(ASHA, 2005). Há uma grande heterogeneidade nas perturbações do processamento auditivo 

central (ASHA, 2005). As manifestações desta perturbação incluem queixas de perturbações da 

comunicação oral ou escrita, dificuldades de aprendizagem com dificuldades na manutenção da 

atenção, associadas a um número elevado de casos de otite do ouvido médio (MAHON, 1999). 

Assim, consideram-se factores de risco para a perturbação do processamento auditivo central, o 

número e frequência de episódios de otite média, distúrbios de linguagem, desnutrição, ambientes 

sócio-culturais pouco estimulantes, reduzida motivação e outros problemas de saúde (MAHON, 

1999). 

 A avaliação desta perturbação é composta por uma bateria de testes que pretendem 

estudar a habilidade do indivíduo no reconhecimento de estímulos sonoros com condições de 

escuta difícil, ou seja, tarefas apresentadas auditivamente que exigem grande esforço do sistema 

nervoso central (STEINER, 1999). É importante distinguir a perturbação do processamento 

auditivo central da periférica, sendo que o paciente com perda auditiva pode apresentar 

dificuldades na compreensão da mensagem, sem contudo apresentar perturbação do 

processamento auditivo central, uma vez que a perda impede que o sinal seja transmitido 

integralmente à via auditiva central (STEINER, 1999). No entanto, há casos em que as 

perturbações central e periférica ocorrem simultaneamente (STEINER, 1999). 

 

2.4. Avaliação de crianças com patologias de comunicação 

Intervir em perturbações da comunicação é um trabalho difícil, mesmo em distúrbios leves, 

exigindo sempre uma avaliação cuidada para uma intervenção adequada às necessidades da 
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criança (VAN RIPER et al., 1997). Assim, a avaliação deve ser considerada como parte integrante 

do processo de intervenção (CANO et al., 2007). 

Idealmente, a avaliação deve incluir instrumentos diversificados, desde testes 

padronizados, passando por escalas evolutivas ou de desenvolvimento, a avaliações informais e 

contextuais (CANO et al., 2007, HAYNES et al., 2006). Muitas vezes, dada a variedade de factores 

a ter em conta, torna-se fundamental que a avaliação seja levada a cabo por uma equipa 

multidisciplinar constituída por profissionais de saúde e educação (CANO et al., 2007). De 

salientar que a criança não terá um desempenho correspondente às suas reais capacidades caso 

esteja insegura em relação ao ambiente onde decorre a avaliação, às tarefas do teste ou ao 

examinador (VAN RIPER et al., 1997). 

A avaliação da comunicação de uma criança em idade pré-escolar deve englobar 1) a 

elaboração da anamnese e 2) a avaliação de competências de comunicação incluindo linguagem, 

articulação, fluência, audição, bem como o exame das estruturas anatómicas e sua funcionalidade 

(HAYNES et al., 2006, VAN RIPER et al., 1997). 

A recolha de dados para elaboração da anamnese deverá ser efectuada, 

preferencialmente, através de entrevista aos pais. Habitualmente aconselha-se a recolha de dados 

acerca do contexto sócio-económico do agregado familiar, gravidez da mãe e nascimento da 

criança, antecedentes familiares de alterações de comunicação, história evolutiva e de saúde da 

criança, alimentação e hábitos orais, utilização da linguagem receptiva e expressiva em casa e 

integração no meio escolar (LIMA, 2009, RIGOLET, 2000, VAN RIPER et al., 1997). Nos casos de 

perturbações da fluência, nomeadamente gaguez, aconselha-se a recolha de dados 

pormenorizados acerca das situações em que ocorrem as disfluências, tais como, os 

interlocutores e a existência de movimentos associados (FERNÁNDEZ-ZÚÑIGA et al., 2007). 

De acordo com os objectivos deste trabalho, abordar-se-ão os instrumentos de avaliação 

de competências da comunicação utilizados em Portugal para a avaliação das patologias de 

comunicação desenvolvimentais, com especial enfoque naqueles que são aplicados por 

terapeutas da fala. Segue-se a abordagem da avaliação de 1) linguagem, 2) articulação e 

fonologia, 3) fluência, 4) audição e 5) exame das estruturas anatómicas e sua funcionalidade. 

A avaliação da linguagem deve englobar a observação e a avaliação formal (VAN RIPER 

et al., 1997). Para a observação, não existe um procedimento único, esta pode ser sistematizada, 

semi-sistematizada ou não sistematizada (CANO et al., 2007). Considera-se que o mais favorável 

será a observação em contexto de jogo não-estruturado ou, em casos de grande timidez da 

criança, da observação da interacção com familiares (VAN RIPER et al., 1997). 

Para sistematizar a observação podem ser preenchidas escalas evolutivas ou de 

desenvolvimento. Em Portugal, há diversas equipas multidisciplinares de intervenção precoce que 

utilizam este tipo de grelhas, nomeadamente a lista de registo de comportamentos do Programa 

Portage (BLUMA et al., 1994) ou a lista de registo de comportamentos constante no guia Crescer: 

dos 0 aos 3 anos (DOAN-SAMPON et al., 2000), ambas traduzidas e adaptadas para a Língua 

Portuguesa. 
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O programa Portage surgiu por iniciativa da Cooperative Educational Service Agency 5 

(CESA5), no final dos anos 60 nas zonas rurais do estado de Wisconsin (EUA) como forma de 

ajuda à educação de crianças em idade pré-escolar com necessidades especiais. Este programa 

pode ser utilizado a nível domiciliário ou noutros contextos educativos, como por exemplo, 

hospitais, creches ou jardins-de-infância e destina-se a crianças dos 0 aos 6 anos. Tem como 

componentes uma lista de registo de comportamentos, fichas de actividades, folhas de registo de 

actividades e as seis áreas de desenvolvimento: 1) estimulação do bebé, 2) socialização, 3) 

linguagem, 4) autonomia, 5) cognição e 6) desenvolvimento motor. A lista de registo de 

comportamentos é utilizada quando se pretende iniciar o programa com uma criança, com o intuito 

de avaliar o seu nível de desenvolvimento. Este instrumento de avaliação é composto por 619 

comportamentos organizados segundo as seis áreas de desenvolvimento, estando cada área 

sequenciada por idades ou níveis de desenvolvimento. (BLUMA et al., 1994). 

Em 1976, o programa Portage foi introduzido no Reino Unido, sendo dos programas mais 

utilizados no apoio a crianças com atrasos de desenvolvimento. Em Portugal foi implementado em 

1985, sob a responsabilidade da Direcção de Serviços de Orientação e Intervenção Psicológica 

(DSOIP) do Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, do antigo Ministério 

dos Assuntos Sociais, que foi também responsável pela formação dos técnicos que o aplicavam. A 

partir de 1992, passou a ser a Associação Portage Portuguesa quem tinha a responsabilidade de 

disseminar e consolidar a utilização deste modelo de intervenção em Portugal (BLUMA et al., 

1994). 

Em 1993 houve uma reconceptualização do programa Portage de modo a melhor 

responder às necessidades de intervenção precoce entre os 0 e os 3 anos, tendo sido lançado o 

guia "Growing: Birth To Three" (DOAN-SAMPON et al., 2000). Este guia é composto por diversos 

instrumentos que suportam o planeamento e execução da intervenção em cinco etapas: 1) 

recolher e registar informação; 2) determinar metas e objectivos funcionais com a família, 3) 

intervenção centrada na família, 4) registar e avaliar progressos, 5) determinar novos objectivos. O 

guia inclui: 1) formulários de observação, conversação e planificação que ajudam a organizar a 

informação, 2) guia para o desenvolvimento que fornece uma sequência de comportamentos e 

aquisições que as crianças normalmente apresentam entre o nascimento e os 36 meses; 3) 

livrinhos dos afectos que ajudam os pais a reflectir sobre o seu papel de educadores; 4) 

crescimento interactivo que oferece estratégias de comunicação com pais; 5) livros das 

interacções e rotinas diárias, que oferecem sugestões de actividades para cada capacidade ou 

comportamento referido no Guia; 6) formulários que ajudam o técnico a levar a cabo a intervenção 

centrada na família. De acordo com o tema desta secção, salienta-se o guia para o 

desenvolvimento por se tratar de um conjunto de itens relativos a comportamentos que deverão 

ser observados em cada faixa etária e que deverão ser preenchidos para definir o perfil de 

desenvolvimento da criança e planear a intervenção, considerando-se, como tal, uma boa 

ferramenta de apoio à intervenção. Este guia foca onze áreas: 1) Bebés prematuros e recém-

nascidos; 2) Desenvolvimento oral-motor; 3) Organização da informação sensorial; 4) 
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Permanência do objecto / Individuação / Auto-estima; 5) Linguagem receptiva / Atenção / 

Cognição; 6) Comunicação / Cognição; 7) Causa e Efeito / Adquirindo o controle; 8) Função / 

Tempo / Classificação /. Alimentação / O vestir / Desenvolvimento da autonomia; 9) Motricidade 

global; 10) Motricidade fina. O preenchimento deve ser efectuado, conjuntamente, pelo técnico, 

através de observação directa dos comportamentos, e pelo encarregado de educação que 

fornecerá informações acerca da criança. (DOAN-SAMPON et al., 2000) 

No que respeita à avaliação formal da linguagem, é conveniente a elaboração de um 

inventário de linguagem receptiva e expressiva (VAN RIPER et al., 1997) partindo da aplicação de 

instrumentos válidos, não discriminatórios racial ou culturalmente e administrados na língua 

materna da criança (HAYNES et al., 2006). Destacam-se a Escala de Desenvolvimento da 

Linguagem de Reynell (REYNELL et al., 1990) e o Teste de Avaliação da Linguagem na Criança 

(TALC) (KAY et al., 2006) que avaliam, simultaneamente, a compreensão e a expressão 

linguística. Para a componente expressiva pode utilizar-se, em alternativa, o Teste de Identificação 

de Competências Linguísticas (TICL) (VIANA, 2004). 

 A escala de desenvolvimento da linguagem de Reynell pode aplicar-se a crianças entre os 

12 meses e os 7 anos, mesmo com crianças com deficiência auditiva, bilingues ou falantes de 

outra língua, com deficiências visuais ou com deficiências físicas. O tempo médio de aplicação é 

de 30 minutos. É constituído por uma escala de compreensão verbal com 10 secções e uma 

escala de expressão verbal com 3 secções. Após a sua cotação, obtemos um valor bruto 

comparável com os valores médios e desvio-padrão, bem como a idade correspondente. A 

interpretação deste teste permite não só compreender se a criança apresenta dificuldades a nível 

de compreensão e/ou de expressão, como também especificar essas dificuldades. De salientar 

que as imagens utilizadas nesta avaliação não correspondem à realidade portuguesa e a escala 

não se encontra aferida para o português, tendo sido apenas traduzida (REYNELL et al., 1990). 

 O TALC pode ser aplicado a crianças entre os 2 anos e 6 meses e os 5 anos e 11 meses 

e apresenta resultados aferidos para o português, provenientes de uma amostra de 1002 crianças 

a frequentar o ensino pré-escolar em Portugal. O tempo médio de aplicação deste teste é de 45 

minutos. A finalidade do teste é identificar crianças que funcionem significativamente abaixo dos 

seus pares no que respeita à linguagem e identificar áreas específicas fortes e fracas. O TALC 

divide-se em duas partes: Compreensão e Expressão. A primeira inclui os subtestes de 

identificação de vocabulário, relações semânticas e frases complexas. A segunda engloba os 

subtestes de nomeação de vocabulário, frases absurdas e constituintes morfossintácticos. Para 

avaliar estes aspectos são formuladas perguntas e instruções com recurso a imagens, objectos ou 

sem apoio visual (KAY et al., 2006). 

 O TICL foi concebido para ser utilizado entre os 4 e os 6 anos e apresenta resultados de 

média, desvio padrão e níveis de mestria provenientes de uma amostra de 1058 crianças a 

frequentar o ensino pré-escolar em território português. O tempo médio de aplicação é de 45 

minutos. Destina-se a avaliar as competências linguísticas expressivas em quatro vertentes: 

conhecimento lexical, conhecimento morfossintáctico, memória auditiva para material verbal e 



20 

 

capacidade de reflexão sobre a linguagem oral. Constitui-se como um instrumento de identificação 

de crianças em risco de poder apresentar dificuldades em aceder à leitura e escrita, fornece 

informação útil para o desenvolvimento de competências e permite uma orientação no sentido de 

desenvolvimento de aptidões para a leitura. É sugerida a sua utilização como despiste de áreas ou 

competências que necessitem de uma avaliação mais aprofundada. É importante salientar que 

este teste não permite uma comparação eficaz das diferenças interindividuais, dado que não foi 

construído com base numa norma, constituindo-se como um teste referenciado a critério (VIANA, 

2004). 

 No que respeita à avaliação da articulação e fonologia, enquanto componente linguística, 

que se justifica a partir dos três anos de idade, é comum a elaboração de um inventário 

articulatório que deverá ser analisado cuidadosamente em busca dos erros e padrões que lhes 

possam estar subjacentes. Este inventário deverá ser complementado com uma amostra de fala 

espontânea e contextual (VAN RIPER et al., 1997). Para a elaboração deste inventário, em Língua 

Portuguesa, existe o Teste de Articulação Verbal (GUIMARÃES et al., 1997), a Prova de Avaliação 

Fonológica em Formatos Silábicos (PAFFS) (LIMA, 2008) e o Teste Fonético Fonológico – 

Avaliação de Linguagem Pré-Escolar (TFF-ALPE) (MENDES et al., 2009). Este último foi mais 

recentemente editado e é o único que inclui resultados normativos. 

O TFF-ALPE destina-se a ser aplicado a crianças com idades entre os 3 anos e 0 meses e 

os 6 anos e 12 meses e apresenta resultados padronizados de acordo com uma amostra de 723 

crianças residentes em Portugal e que tinham o Português-Europeu como língua materna. O 

tempo médio de aplicação é de cerca de 15 a 20 minutos. Este teste destina-se a avaliar a 

capacidade de articulação verbal e o tipo e percentagem de ocorrência de processos fonológicos. 

Contém resultados referentes à média, desvio-padrão e percentis no que respeita à componente 

articulatória e, individualmente, para nove dos processos fonológicos alvo de análise. Considera-

se que este instrumento apresenta uma boa fiabilidade. Esta avaliação deve ser complementada 

por uma avaliação mais contextualizada (MENDES et al., 2009). 

Em relação à avaliação da fluência, pode recolher-se uma amostra de fala que deve ser 

analisada quantitativa e qualitativamente. Nas medidas quantitativas contabiliza-se o número de 

erros por 100 palavras e o número de palavras gaguejadas por minuto por cada 100 palavras. Nas 

medidas qualitativas contabiliza-se o número e tipos de erros observados: repetições de 

sons/sílabas/palavras/frases, bloqueios, prolongamento de sons e divisão de palavras. 

Simultaneamente, deve atentar-se nas alterações fisiológicas que podem ocorrer nos diferentes 

mecanismos de planeamento, coordenação e controlo motor (articulação, respiração e fonação), 

nomeadamente tensão muscular, respiração e coordenação pneumofonoarticulatória. Deve ainda 

ser observada a interacção da criança com os pais, tendo em atenção o tipo de linguagem 

utilizada, padrão comunicativo, tipo de fala e comportamentos face ao problema. (FERNÁNDEZ-

ZÚÑIGA et al., 2007) 

Na avaliação da audição, o terapeuta da fala deve solicitar avaliação de audiologia e/ou 

otorrinolaringologia. 
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No que diz respeito à avaliação das estruturas anatómicas e sua funcionalidade, esta 

torna-se fundamental quando são identificados erros articulatórios consistentes ou quando se 

desconfia de alterações de motricidade orofacial. Para a avaliação adequada deste aspecto, 

encontra-se disponível o Protocolo de Motricidade Orofacial (PAOF) (GUIMARÃES, 1995). Este 

protocolo pretende colmatar a falha da existência de um protocolo em português que avalie as 

estruturas anatómicas e as funções fisiológicas que todos os terapeutas da fala sentem 

necessidade de avaliar na sua prática clínica. Demora cerca de 15 minutos a ser aplicado e avalia 

a morfologia orofacial, postura em repouso, movimento voluntário, tónus e diadococinésia através 

da solicitação de tarefas simples aos pacientes. 

Na avaliação devem ser também considerados outros factores que se podem constituir 

como impeditivos ou dificultantes da aquisição de linguagem ou fala (VAN RIPER et al., 1997). 

Devem ser considerados factores orgânicos, psicológicos, ao nível cognitivo e emocional, e 

sociais, no que respeita ao ambiente familiar e escolar (CANO et al., 2007). Por vezes, torna-se 

necessário efectuar o encaminhamento para outro profissional que possa avaliar adequadamente 

estes aspectos, como quando se torna necessário avaliar competências cognitivas não-verbais, 

comportamento ou competências sociais, o que caberá ao psicólogo (HAYNES et al., 2006). 

 

2.5. Prevalência de patologias de comunicação 

Ficou já patente a importância das patologias de comunicação no desenvolvimento infantil 

pelo que é possível encontrar, na literatura, vários artigos sobre a prevalência destas patologias. 

Grégoire (1993) indica que 5 a 20% das crianças em idade pré-escolar apresentam problemas de 

linguagem. Mais tarde, Law e colegas (1998) referem uma média de 5,95% de casos de atrasos 

ao nível da linguagem e/ou fala e Puyuelo (2007) refere que cerca de 10 a 15% das crianças 

apresenta alterações de comunicação nos primeiros anos. Castrogiovanni (2008) indica que a 

prevalência de dificuldades de linguagem nos EUA, no período pré-escolar, varia entre 2 e 19%, 

enquanto a perturbação específica de desenvolvimento da linguagem se situa nos 7%. Refere 

ainda que a prevalência das dificuldades de aprendizagem entre os 3 e os 21 anos, se situa nos 

10%. 

O Anexo 1 apresenta em pormenor os objectivos, amostra, metodologia e resultados de 

vários estudos que investigaram a prevalência das alterações da comunicação. Nos diversos 

estudos os valores de prevalência referidos são bastante díspares. (ANDRADE, 1997, 

BEITCHMAN, 1986, CAVALHEIRO, 2007, SHRIBERG et al., 1999, SILVA et al., 1983, 

STEVENSON, 1976, TOMBLIN et al., 1997). Stevenson (1976) efectuou um estudo piloto com 

uma amostra de 60 crianças a frequentar o pré-escolar que apontou para uma prevalência de 

atrasos de desenvolvimento da linguagem de 31/1000, de atraso específico da linguagem de 

5,7/1000 e de atraso severo de 4,2/1000. Contudo, estes valores, pela reduzida dimensão da 

amostra, não poderão ser extrapolados para a população. Beitcham (1986) estudou 1655 crianças 

de 5 anos, indicando a variação da prevalência entre 19,1 a 25,1% para deficiências de linguagem 
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e/ou fala. Verificou-se que, na maior parte dos casos, as crianças apresentavam, não apenas uma 

perturbação de fala, mas também de linguagem. Em 1997, Andrade (1997) efectuou um estudo 

com 2980 crianças de 1 a 11 anos de idade, tendo verificado uma prevalência de 4,19% para 

perturbações do foro da terapia da fala de 4,19%, com maior prevalência entre os 3 e 8 anos e 

fase crítica entre os 4 e 5 anos. Foram identificados, principalmente, distúrbios articulatórios, 

desfasamentos na aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e desordens miofuncionais 

orais e de funções neurovegetativas). Silva e colegas (1983) realizaram um estudo na Nova 

Zelândia com 1037 crianças de 3 anos acerca da prevalência de atrasos de compreensão, 

expressão e atraso global de linguagem, tendo estimado prevalências entre 2 e 4,3%. 

 No que respeita à perturbação específica de desenvolvimento da linguagem, Tomblin 

(1997) estimou a sua prevalência em 7,4%, partindo do estudo de uma população de 7218 

crianças entre os 5 e os 6 anos. Verificou ainda maior prevalência nos rapazes (8%) que nas 

raparigas (6%).  

 Relativamente às perturbações fonológicas, Cavalheiro (2007) indicou uma prevalência de 

9,17% para crianças entre 4 anos e 6 anos e 11 meses. Já Goulart (2009), através da aplicação 

de um teste de rastreio e confirmação dos resultados através da avaliação directa de terapia da 

fala a 2027 crianças brasileiras em idade escolar, entre os 6 e os 12 anos, estimou a prevalência 

em 26,7%. 

 No que diz respeito ao período escolar, salienta-se o estudo de Shriber (1999), que 

estimou a prevalência do atraso do discurso em crianças de 6 anos nos 3,8%, considerando-o 

mais prevalente em rapazes (4,5) do que em raparigas (3,1). 

 Em Portugal, não há estudos documentados de prevalência destas perturbações no 

período pré-escolar, contudo foi efectuado recentemente um rastreio a 748 crianças em idade 

escolar (entre os 5 e os 11 anos) no sentido de identificar perturbações de fala e linguagem. Neste 

estudo, 48,2% das crianças apresentou alguma perturbação, das quais 17,6% foram consideradas 

transitórias e 30,6% foram indicados para terapia da fala. As alterações mais evidentes foram ao 

nível da articulação e linguagem. (SILVA et al., 2008). 

No seu conjunto, os diversos estudos mostram que as perturbações da comunicação são 

frequentes, atingindo prevalências muito preocupantes em alguns deles. 

 

2.6. Importância do rastreio precoce 

A idade da criança é um importante factor no prognóstico de perturbações da 

comunicação, na medida em que este poderá ser mais reservado quanto maior a idade, devido ao 

desenvolvimento do sistema neuropsicológico (GILLON, 2004). De notar que é nos primeiros 2 

anos de vida que se verifica o potencial máximo de aprendizagem, tendo em conta o rápido 

crescimento da rede neural (ROTH et al., 1996). 

Algumas perturbações de comunicação são pontuais no tempo e com uma intervenção 

adequada podem desaparecer. Em algumas a intensidade dos sintomas diminui e, noutras o 
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trabalho pode ser preventivo ou paliativo, destinando-se a retardar o aparecimento de alguns 

sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente (PUYUELO, 2007). Apesar de, com 

frequência, a evolução da linguagem culminar num nível normal na altura de ingresso na escola 

primária (LIMA, 2000), é importante não esquecer que, se uma criança com desenvolvimento 

normal pode demorar cerca de 3 anos a consolidar o desenvolvimento das capacidades 

articulatórias, uma criança com dificuldades poderá necessitar de um tempo prolongado de terapia 

para poder dominar todos os sons da língua (ZORZI, 2008). 

Um défice ao nível da linguagem poderá também vir a afectar o processo de ensino-

aprendizagem e agravar a diferença face às outras crianças na medida em que a criança não 

consegue captar o que é ensinado na escola, através da linguagem falada, tal como anteriormente 

referido (CANO et al., 2007, LIMA, 2000, PUYUELO, 2007). As consequências no contexto escolar 

são muitas, mas, muitas vezes, são discretas e podem passar despercebidas, vindo a traduzir-se 

mais tarde em fracasso escolar (CANO et al., 2007). Assim é necessária a elaboração urgente de 

programas estruturados de terapia da fala, quer na vertente preventiva, quer na vertente curativa 

(ANDRADE, 1997), os quais podem, inclusive, contribuir para reduzir os custos de programas de 

ensino especial ao longo dos anos escolares (SILVA et al., 1983). Deste modo, considera-se de 

extrema importância a intervenção precoce no âmbito da terapia da fala para que se evite ou 

diminua o impacto de alterações da aprendizagem (CANO et al., 2007). Para possibilitar essa 

intervenção, é essencial que as crianças sejam sinalizadas o mais cedo possível. Neste campo, 

surge a possibilidade de realizar rastreios, que consistem em avaliações rápidas das capacidades 

de comunicação dos indivíduos, destinados a identificar as crianças que, potencialmente, poderão 

apresentar uma perturbação e por isso deverão ser alvo de uma avaliação mais cuidada (HAYNES 

et al., 2006). De seguida serão abordados alguns testes de rastreio levados a cabo com diversas 

populações. 

2.6.1. Testes de rastreio 

Em Portugal não foram ainda desenvolvidos testes de rastreio, contudo noutros países 

existem alguns testes desenvolvidos para dimensões específicas da comunicação (FLUHARTY, 

1974, GOULART et al., 2009, LAING, 2002, NELSON, 2006). 

 Fluharty (1974) desenhou um teste de rastreio de linguagem e fala com tempo de 

aplicação entre 5 a 7 minutos e que contemplava 3 partes: identificação de 15 objectos comuns; 

respostas não-verbais a frases; imitação de 10 frases para descrição de figuras. Foi realizado um 

estudo piloto com 203 crianças dos 3 aos 5 anos de idade nos EUA. Compararam-se os 

resultados obtidos através do teste de rastreio com a aplicação de uma bateria de testes mais 

específica. Os resultados indicam níveis de performance minimamente aceitáveis no teste de 

rastreio, uma vez que correspondem a resultados de testes de avaliação padronizados. 

 Nelson (2006) efectuou um estudo de revisão de 745 artigos com o intuito de avaliar a 

eficácia do rastreio e de intervenções em perturbações de linguagem e fala em crianças de idade 

pré-escolar, sem condições prévias conhecidas associadas a atrasos de linguagem e fala. 
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Verificou que não havia dados de suporte para orientar rastreios selectivos nem dados sobre a 

eficácia dos mesmos em cuidados de saúde primários. Assim, sugere-se que as pesquisas futuras 

deverão centrar-se na determinação de abordagens de identificação de crianças pré-escolares 

com atraso de linguagem e fala, crianças que seriam candidatas a avaliações complementares e, 

possivelmente, intervenção ao nível da terapia da fala. Considera-se que estas abordagens 

deveriam ser procedimentos de rotina nos serviços de saúde primários. 

 Para a idade escolar, Goulart e colegas (2009) apresentaram, recentemente, dados de 

validação de um teste de rastreio de alterações articulatórias e fonológicas, o Screening Test for 

Speech Articulation Disorders. Foram rastreadas 2207 crianças de ambos os sexos a frequentar o 

primeiro ano de escolaridade, tendo sido avaliadas em terapia da fala 200 dessas crianças, de 

modo a verificar a sensibilidade e especificidade do teste de rastreio. O tempo de aplicação foi de 

cerca de 5 minutos. O teste apresentou uma sensibilidade de 81,6% e especificidade de 44,4%. 

Quando se excluíram os casos positivos resultantes de diferenças exclusivamente associadas a 

padrões sociais e culturais, a especificidade do teste foi de 74,1%. Este teste, pela sua fácil e 

rápida aplicação, poderá ser uma valiosa ferramenta para rastreio, podendo tornar-se um 

importante aliado no diagnóstico, requerendo ainda alguns ajustamentos, em particular devidos à 

baixa especificidade. 

 Klee (1998) estudou os resultados do envio do questionário Language Development 

Survey a 650 famílias de crianças de 2 anos de idade, tendo sido recolhidas 306 respostas. 

Através da avaliação clínica, verificou-se que os resultados do rastreio foram concordantes com a 

avaliação em cerca de 90% dos casos. Um ano depois, esta concordância desce para 86%. 

Assim, a sensibilidade do teste é de 91% e a especificidade de 87%. Este programa de rastreio 

demonstrou sensibilidade e especificidade excelentes na identificação de atraso de 

desenvolvimento da linguagem aos 2 anos e resultados ligeiramente inferiores na validade 

preditiva um ano depois. A principal vantagem deste rastreio, face a outros métodos, é o seu 

reduzido custo. 

No contexto escolar, rastreios em massa são morosos e demasiado dispendiosos, pelo 

que se considera que seria mais produtivo preparar os educadores/professores para efectuarem 

referenciação das crianças que deverão ser alvo de rastreio. O sucesso desta referenciação 

depende das capacidades do educador/professor para identificar potenciais perturbações de 

comunicação (HAYNES et al., 2006). 
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Capítulo 3. Metodologia 

 

3.1. Objectivos 
O objectivo geral deste estudo foi o de explorar o contributo dos educadores na 

identificação precoce de patologias de comunicação desenvolvimentais, em idade pré-escolar. 

Pretendeu-se, mais especificamente, avaliar a utilidade clínica (fiabilidade inter-observadores e 

validade de critério) das fichas de sinalização do Portage, quando aplicadas por educadores, na 

identificação de patologias de comunicação. 

 

3.2. Tipo de estudo 
Este estudo é descritivo transversal, na medida em que se pretende explorar e descrever 

um conjunto de variáveis tendo-se procedido à recolha de dados num único momento (FORTIN et 

al., 1999). 

 

3.3. Procedimentos 

3.3.1. Pedidos de parecer ético 

Foi solicitado e obtido o parecer favorável para a realização deste estudo ao Serviço de 

Bioética e Ética Médica do Departamento de Clínica Geral da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto que considerou que este poderia ser aprovado sem restrições de natureza 

ética (Anexo 2). 

3.3.2. Amostra 

A amostra foi seleccionada por conveniência. Foi solicitada autorização aos responsáveis 

de três estabelecimentos de ensino privados, o Colégio das Escravas do Sagrado Coração de 

Jesus e duas Instituições Particulares de Solidariedade Social, a Associação de Promoção Social 

de Santos – Jardim Infantil Santos-o-Velho (APROS) e a Assistência Paroquial de Santos-o-Velho 

– Jardim Infantil, da zona de Santos-o-Velho, distrito e conselho de Lisboa (Anexo 3). Destes três 

estabelecimentos, apenas o primeiro não concedeu autorização. A caracterização destes 

estabelecimentos quanto ao número e idade das crianças pode ser encontrada na Tabela 1. 

 Quando se contactou os dois estabelecimentos que tinham autorizado o estudo para dar 

início ao mesmo, não foi encontrada disponibilidade por parte da Assistência Paroquial de Santos-

o-Velho, Jardim de Infância, pelo que o estudo se circunscreveu à APROS. 

Foram convidados a participar no estudo todas as educadoras e todas as crianças com 

idades compreendidas entre os 0 e os 6 anos de idade a frequentar a instituição particular de 
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solidariedade social APROS, totalizando 4 educadoras e 73 crianças, das quais 33 abaixo dos 3 

anos e 40 com idades entre os 3 e os 6 anos. Inicialmente estava prevista a apresentação do 

estudo na reunião inicial de ano lectivo, mas por motivos de falta de pessoal da instituição, esta 

reunião não foi realizada. Assim, os pedidos a solicitar a autorização aos Encarregados de 

Educação para a participação no estudo foram enviados através das crianças. 

A amostra das crianças foi constituída por crianças dos 0 aos 6 anos que tinham como 

língua materna o Português-Europeu, uma vez que não se dispõe de instrumentos de sinalização 

e avaliação adequados para crianças que não estejam nestas circunstâncias, pelo que a sua 

inclusão poderia enviesar os resultados do estudo. 

 

Tabela 1. Número de crianças e educadores por estabelecimento de ensino 

Estabelecimento Tipo 

Número de crianças 
Número de 

educadores 
Total pré-

escolar 

[0;3[ 

anos 

[3;6[ 

anos 

APROS –Associação de Educação e Promoção 

Social de Santos: Jardim Infantil Santos-o-Velho 
IPSS 73 33 40 4 

Assistência Paroquial de Santos-o-Velho: Jardim 

Infantil 
IPSS 180 80 100 9 

TOTAL  253 113 140 13 

 

3.3.3. Fases do estudo 

Este estudo foi constituído por várias fases: envio de informação sobre o estudo aos 

encarregados de educação e solicitação da autorização para a participação dos respectivos 

educandos (3.3.3.1); formação aos educadores (3.3.3.2); avaliação das crianças pela terapeuta da 

fala (3.3.3.3); e preenchimento das fichas de sinalização pelas educadoras (3.3.3.4). 

3.3.3.1 Informação e pedido de autorização aos encarregados de educação 

Os encarregados de educação foram informados, por carta (Anexo 4), acerca do estudo 

em causa, objectivos e metodologia e foi solicitada a sua autorização, por escrito, para a 

participação dos seus educandos no estudo (Anexo 5). 

3.3.3.2 Formação aos educadores 

As educadoras foram contactadas pessoalmente, sendo-lhes explicados os objectivos e os 

procedimentos do estudo e feito o convite para a participação, informação que também foi 

entregue por escrito (Anexo 6). Foi também solicitado o seu consentimento para a participação no 

estudo (Anexo 7). 

Posteriormente, foi realizada uma pequena formação, pela investigadora principal e autora 

deste trabalho, às educadoras que aceitaram participar no estudo. A formação foi realizada em 2 

sessões com duração total de 3 horas. A primeira sessão foi teórica e incidiu no desenvolvimento 

normal da comunicação linguagem e fala entre os 0 e os 6 anos e sinais de alerta que indicam a 

necessidade de consultar um terapeuta da fala para uma avaliação mais cuidada. Nesta primeira 
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sessão estiveram também presentes as auxiliares de acção educativa. Foram entregues cópias da 

apresentação (Anexo 8) e um folheto (Anexo 9) com os principais sinais de alerta entre os 0 e os 6 

anos. Às educadoras foram também entregues as fichas de sinalização a utilizar para fazer o 

rastreio neste estudo de modo a referenciar as crianças para a avaliação de terapia da fala (Anexo 

10 e Anexo 11). A segunda sessão foi prática e incidiu na explicação do preenchimento das fichas 

de sinalização previamente entregues. Em ambas as sessões houve lugar para esclarecimento de 

dúvidas e diálogo sobre o material apresentado. 

3.3.3.3 Avaliação das crianças pela terapeuta da fala 

Todas as crianças, cujos encarregados de educação autorizaram a participar no estudo, 

foram avaliadas directamente pela terapeuta da fala no estabelecimento de ensino que a criança 

frequentava. A todas foi explicado o que iria acontecer e obtido o seu consentimento verbal, 

quando aplicável (como complemento ao consentimento dos pais). 

A avaliação a efectuar variou com a faixa etária em que a criança se inseria, conforme se 

pode observar na Figura 1. 

 

Figura 1. Avaliação das crianças pelo terapeuta da fala 

 

Para as crianças entre os 0 e os 30 meses, a avaliação foi informal e consistiu no 

preenchimento da mesma ficha de sinalização entregue aos educadores para rastreio (Anexo 10). 

Este preenchimento foi efectuado pela terapeuta da fala mediante a observação directa da 

criança, complementada pelas informações fornecidas pelo encarregado de educação, que esteve 

presente aquando da observação da criança. Esta avaliação teve uma duração média de 30 

minutos. 

Para crianças com mais de 30 meses, foi utilizado o TALC (KAY et al., 2006) com duração 

média de aplicação de 45 minutos. A partir dos 36 meses foi também aplicado o TFF-ALPE 

(MENDES et al., 2009), com duração média de aplicação de cerca de 15 a 20 minutos. 

Nos casos em que se verificou indícios de perturbação articulatória, considerou-se 

pertinente aplicar o PAOF (GUIMARÃES, 1995), cujo tempo de aplicação é de cerca de 15 

minutos, para verificar possíveis causas para as alterações identificadas. 
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A terapeuta da fala preencheu também as fichas de sinalização do Portage (Anexo 11) 

para posterior comparação com aquelas que foram preenchidas pelos educadores. Para o 

preenchimento das fichas de sinalização foram pedidas algumas tarefas informais 

complementares, de rápida realização, para verificar o domínio das competências avaliadas. 

A avaliação foi interrompida e retomada noutro dia sempre que a criança apresentou 

sinais de cansaço. 

Os dados acerca de patologias e desenvolvimento global foram recolhidos mediante 

consulta do processo escolar da criança e complementados com informação fornecida pelas 

educadoras. 

3.3.3.4 Preenchimento das fichas de sinalização pelas educadoras 

As educadoras preencheram uma ficha de sinalização para cada uma das suas crianças, 

indicando se determinado comportamento foi ou não observado. 

Relativamente às fichas de sinalização, entre os 0 e os 36 meses, foram utilizados os itens 

constantes do Guia para o Desenvolvimento, parte integrante do guia "Growing: Birth To Three", 

traduzido e adaptado para o português pelo Projecto Integrado de Intervenção Precoce – Distrito 

de Coimbra (DOAN-SAMPON et al., 2000) (Anexo 10). Este guia foca onze áreas do 

desenvolvimento, das quais se utilizaram apenas duas, pelo âmbito do estudo em causa: 5) 

Linguagem Receptiva, Atenção e Cognição; 6) Comunicação e cognição. A opção por este 

conjunto de itens deveu-se à maior segmentação por idades, contemplando faixas etárias com 

intervalos de 6 meses, bem como pela maior facilidade de preenchimento (DOAN-SAMPON et al., 

2000). Para as crianças com mais de 36 meses, foram adaptados os itens constantes na área de 

linguagem da lista de registo de comportamento do modelo Portage, traduzidas para o Português 

pela Associação Portage Portuguesa (BLUMA et al., 1994). Uma vez que o enfoque do estudo são 

as perturbações de comunicação, considerou-se pertinente utilizar apenas esta lista que 

contempla também os itens mais relevantes em termos de socialização (Anexo 11). Foram 

adaptados os itens que se referiam apenas ao contexto familiar, de modo a direccioná-los para o 

contexto escolar. Uma vez que esta checklist não contempla directamente alterações articulatórias 

ou fonológicas foram criados alguns itens adicionais, com base na consulta de literatura, a aplicar 

a partir dos 3 anos de idade (LIMA, 2009, LOWE, 1996, PUYUELO et al., 2007, REBELO, 2006) 

(Anexo 12). Para a faixa etária [3-4[ anos foram criados 6 itens, para os [4-5[ anos aplicaram-se os 

mesmos itens, aos quais foram acrescentados mais 3 cuja competência também já deveria ser 

adquirida e na faixa etária [5-6[ anos, acrescentou-se também o domínio específico dos fonemas 

/l./. 

 

3.3.4. Encaminhamento 

Após a análise dos resultados da avaliação, para as crianças com algum tipo de alteração 

foi elaborado um relatório acerca das alterações identificadas, sugestões para estimulação nos 
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casos em que não se sugere acompanhamento de terapia da fala e indicação para 

acompanhamento de terapia da fala nos casos que o justifiquem. Será dada a informação ao 

encarregado de educação que poderá entregar o relatório ao médico de família para que este 

possa, se assim o entender, proceder ao encaminhamento da criança. 

De salientar que os testes normativos não devem ser analisados meramente através das 

pontuações obtidas pelas crianças, mas antes de uma perspectiva holística e tendo em linha de 

conta que a população a que foram aplicados não apresenta, necessariamente, as mesmas 

características que aquela que constituiu a amostra para normalização (VINSON, 2011). Deste 

modo, nem sempre um percentil baixo foi determinante para encaminhamento para intervenção 

directa de terapia da fala, dado que nem sempre é indicativo de perturbação (BEAGLEHOLE et al., 

1993). Assim, para a decisão acerca do encaminhamento para acompanhamento de terapia da 

fala, foram analisados minuciosamente todos os resultados dos testes de avaliação sempre que, 

em qualquer das componentes, os resultados obtidos se situassem no percentil 10 ou abaixo 

deste. Optou-se por considerar este percentil, na medida em que o percentil 15 não é apresentado 

nos testes formais utilizados e seria esse ponto que corresponderia, sensivelmente, a 1 desvio 

padrão, frequentemente, considerado como ponto de corte, abaixo do qual se consideram existir 

alterações face à norma (KAPLAN et al., 2008, MARCONDES, 1979, MILLER, 1989). Contudo, 

outros autores consideram como indicador da necessidade de intervenção directa o desvio padrão 

de 1,5, valor que se situaria entre os percentis 5 e 10 (VINSON, 2011). Devido à reduzida 

dimensão da amostra, os percentis de referência considerados foram os referidos nos estudos das 

autoras dos testes formais. Para as crianças que se encontravam nestas condições, foi avaliada a 

expressão clínica dos resultados dos testes formais, analisando também a performance nas 

tarefas informais, de modo a verificar se as dificuldades eram consistentes ou se o contexto de 

avaliação formal poderia ser um factor propiciador das mesmas, não sendo assim sinónimo de 

expressão patológica. Foram também tidas em conta as informações processuais, considerando-

se que as crianças com outros antecedentes poderiam estar em maior risco de necessitar de 

acompanhamento, bem como a idade, considerando-se que a mesma perturbação apresentada 

em idades diferentes, poderia exigir acompanhamento na faixa etária superior e poderia ainda 

evoluir favoravelmente num período de tempo reduzido nas faixas etárias mais baixas, devendo 

manter-se a vigilância. 

 

3.3.5. Confidencialidade e anonimato 

A informação recolhida foi mantida estritamente confidencial para todos os que não 

estavam directamente envolvidos no estudo. O investigador não divulgou, nem irá divulgar, 

nenhuma das informações dadas pelos participantes no estudo, excepto se tal divulgação for 

imposta pela lei. No sentido de assegurar a confidencialidade da informação, foi atribuído a cada 

participante um código que foi registado nas folhas onde se recolheu a informação de cada 

participante e no consentimento informado. O investigador principal guardou as folhas com a 
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informação sobre os participantes e os consentimentos informados em locais separados. Isto 

assegura que apenas o investigador principal poderá relacionar os dados recolhidos com o 

participante, o que é necessário para poder efectuar o encaminhamento das crianças que se julgar 

pertinente. 

 

3.3.6. Análise estatística dos dados 

A análise estatística foi efectuada com recurso ao SPSS versão 15. 

Foi utilizada estatística descritiva como a média e o desvio padrão para caracterizar a 

amostra e os resultados globais dos testes por faixa etária. Em primeiro lugar testou-se a 

normalidade dos dados para as variáveis em estudo, através do teste Shapiro Wilk, devido à 

reduzida dimensão da amostra, com o intuito de averiguar a possibilidade de recurso a testes 

paramétricos. Verificou-se que, para todas as variáveis em estudo, a amostra segue uma 

distribuição normal (p-value > 0,05), pelo que se utilizaram testes paramétricos. 

Devido ao número reduzido de participantes tornou-se inviável fazer a análise dos dados 

por faixa etária. Assim, foi necessário normalizar os dados, de modo a permitir que os dados dos 

26 participantes pudessem ser analisados em conjunto. Optou-se pela normalização à média para 

a respectiva faixa etária para os testes TALC e TFF-ALPE. No caso da componente fonológica do 

TFF-ALPE, foram analisados os 9 processos e obtida a média desses mesmos valores para cada 

participante, de modo a considerar um único valor para o teste fonológico. As fichas de sinalização 

foram normalizadas ao número total de itens. 

Para avaliar como se comportavam os resultados das fichas de sinalização 

comparativamente aos testes formais aplicados pela terapeuta da fala (validade de critério) 

recorreu-se ao Coeficiente de Correlação de Pearson. O nível de significância estabelecido foi de 

0.05. Para avaliar a concordância entre os resultados obtidos nas fichas de sinalização pelas 

educadoras e pela terapeuta da fala utilizou-se o Coeficiente de Correlação Intraclass (CCI) que 

se destina a medir a concordância entre observações. O CCI foi interpretado segundo Pinto e 

colegas (2011): pobre quando o CCI <0.4, satisfatória quando o CCI ≥0.4 e <0.75 e excelente 

sempre que o CCI ≥0.75. Foi ainda calculada a percentagem de concordância. 



31 

 

Capítulo 4. Resultados 

 

4.1. Caracterização da amostra 

O estudo foi realizado na APROS – Associação de Educação e Promoção Social de 

Santos - Jardim Infantil Santos-o-Velho. Dos 73 encarregados de educação a quem foram 

enviados pedidos de consentimento para a participação dos seus educandos no estudo, apenas 

39 responderam. Destes, 36 deram parecer positivo e 3 parecer negativo. Das 36 crianças com 

autorização para participar no estudo, 10 não cumpriam os critérios de inclusão, uma vez que a 

língua materna não era o Português. Assim, participaram neste estudo 26 crianças (Tabela 2), 

pertencentes a salas desde o berçário até ao pré-escolar. Estas crianças foram avaliadas por 4 

educadoras com idades de 28, 35, 41 e 46 anos e período de experiência profissional 

compreendido entre os 6 e os 22 anos (média: 15,25; desvio-padrão: 6,8). 

 

Tabela 2. Crianças participantes no estudo divididas por faixa etária de acordo com as fichas de 

sinalização (M – meses) 

Faixa etária (meses) Feminino Masculino Total 

[6-12[ M 0 1 1 

[12-18[ M 0 1 1 

[18-24[ M 1 0 1 

[24-30[ M 1 0 1 

[30-36[ M 2 4 6 

[36-48[ M 2 2 4 

[48-60[ M 4 4 8 

[60-72[ M 2 2 4 

TOTAL 12 14 26 

 

4.2. Avaliação de Terapia da Fala 

Para as 4 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 30 meses não foram 

identificadas alterações, tendo sido obtidas cotações iguais ou superiores a 0,9 na ficha de 

sinalização para 3 dessas crianças e não tendo sido verificadas alterações face ao expectável na 

sua faixa etária aquando da avaliação informal de terapia da fala. A outra criança apresentou uma 

cotação de 0,77, contudo, de acordo com a observação e entrevista aos pais, não apresenta 

perturbação da comunicação. 

Foram avaliadas com os testes formais 22 das 26 crianças. A Tabela 3 apresenta as 

médias e desvios padrão, por faixa etária, para as 22 crianças avaliadas com o TALC e para as 16 

avaliadas com o ALPE Fonético. Os resultados indicam que o valor médio tende a aumentar com 

a faixa etária para ambos os testes, o que significa, tal como seria expectável, um maior domínio 
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das competências avaliadas à medida que a idade aumenta. Exceptua-se, para a componente de 

expressão do TALC a faixa etária dos 5 aos 6 anos e, para o ALPE Fonético, a faixa etária dos 4 

aos 5. A Tabela 4 apresenta as médias e desvios padrão, por faixa etária, para as 16 crianças 

avaliadas com o ALPE Fonológico. 

 

Tabela 3. TALC e ALPE Fonético: médias e desvio-padrão por faixa etária (M – meses) 
  TALC ALPE 

Faixa etária N 
Compreensão 

X±DP 

Expressão 

X±DP 

Fonético 

X±DP 

[30-36[ M 6 46,50±4,46 28,50±7,31 -- 

[36-48[ M 4 56,00±0,82 44,50±5,80 65,75±1,41 

[48-60[ M 8 57,63±6,89 44,75±4,80 59,50±6,71 

[60-72[ M 4 64,00±1,41 38,50±7,55 75,50±7,51 

 

Tabela 4. ALPE Fonológico: médias e desvio-padrão de cada um dos processos analisados por faixa 
etária (M – meses) 

Faixa etária N OCF RSA RGC OCL ANT DESP POS PAL DESV 

[36-48[ M 4 21±4,69 19,5±1,29 9±4,08 34±0,0 29±0,0 16,7529±0,5 25,75±0,6 6,25±2,63 6±0,0 

[48-60[ M 8 
18,75 
±4,71 

19,25 
±1,67 

5,75 
±5,37 

33,5 
±0,76 

29 
±0,0 

15,88 
±1,36 

26 
±0,0 

8,5 
±2,27 

6 
±0,00 

[60-72[ M 4 
25,25 

±2,50 

20 

±1,41 

12,5± 

5,69 

34 

±0,0 

29 

±0,0 

16,25 

±0,96 

26 

±0,0 

10 

±0,0 

6 

±0,0 

Legenda: OCF – omissão de consoante final; RSA – redução de sílaba átona; RGC – redução de grupo 

consonântico; OCl – oclusão; ANT – anteriorização; DESP – despalatalização; POS – posteriorização; PAL – 

palatalização; DESV – desvozeamento. 

 

Das 16 crianças avaliadas com o do TFF-ALPE, 4 apresentaram indícios de perturbação 

articulatória, ou seja, omissão ou distorção consistentes de algum fonema. A estas crianças foi 

também aplicado o PAOF, cujos resultados se resumem na Tabela 5. Em todas estas crianças 

foram identificadas alterações morfológicas e, em 2 delas, também alterações funcionais. 

 

Tabela 5. Resultados da aplicação do PAOF 

Participante Idade 
Perturbação 
articulatória 

Morfologia Função 

20 4A11M Sigmatismo 22/24 44/44 

23 5A11M 
Omissão do 

fonema  
17/24 41/44 

24 3A8M 
Sigmatismo 

discreto 
21/24 44/44 

25 5A1M 
Omissão dos 

fonemas /l,/ 
19/24 42/44 

 

 No que respeita à recolha de outras informações acerca do desenvolvimento global e 

situação clínica, não foram identificadas ocorrências significativas à excepção de um participante 

que apresentava Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção e outro que apresentou 

otites frequentes antes do ingresso na escola. 
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 Os resultados dos testes formais e os dados informais obtidos aquando da avaliação das 

crianças foram analisados do ponto de vista clínico e tendo em conta os critérios definidos na 

metodologia (secção 3.3.4.). Assim, foi elaborada uma tabela com as conclusões e indicação 

acerca da necessidade de acompanhamento ou aconselhamento para cada uma das crianças da 

amostra (Anexo 13). A Tabela 6 resume as informações acerca das 6 crianças (≈23%) 

identificadas como tendo necessidade de acompanhamento em terapia da fala. A Tabela 7 

apresenta o resumo relativo às 4 crianças (≈15%) a quem foi dado aconselhamento aos 

cuidadores e indicada a necessidade de vigilância, no sentido de procurar reavaliação de terapia 

da fala caso as alterações se mantenham ou agravem até ao início do próximo ano lectivo. De 

referir que nenhuma destas crianças usufruía de apoio de terapia da fala. 

 

Tabela 6. Perturbações apresentadas pelas crianças indicadas para acompanhamento de terapia da 
fala 

Participante Sexo Idade TALC - C TALC - E 
TFF ALPE 

Fonético 

TFF ALPE 

Fonológico 
Perturbações 

12 M 2A6M <P5 <P5 ------  ADL 

20 M 4A11M P10 P25 <P5 5 processos ≤ P10 

ADL ligeiro 

Perturbação fonológica 

Perturbação articulatória 

22 F 4A5M <P5 P10 <P5 5 processos ≤ P10 
ADL 

Perturbação fonológica 

23 F 5A11M P25 P25 <P5 2 processos ≤ P5 Perturbação articulatória 

25 F 5A1M P50 P75 <P10 2 processos ≤ P10 Perturbação articulatória 

39 M 4A P5 <P5 <P5 5 processos ≤ P10 
ADL 

Perturbação fonológica 

Legenda: TALC – Teste de Avaliação da Linguagem na Criança; C – compreensão; E – expressão; P – 

percentil; TFF ALPE – Teste Fonético Fonológico da Avaliação de Linguagem Pré-Escolar; ADL – atraso de 

desenvolvimento da linguagem; TF – terapeuta da fala. 

 

Tabela 7. Perturbações apresentadas pelas crianças a quem foi dado aconselhamento aos cuidadores 
Participante Sexo Idade Risco de desenvolvimento de perturbação 

21 M 5A8M Fonológica 

24 F 3A8M Articulatória 

26 M 4A4M Fonológica 

31 M 4A3M Fonológica 

 

4.3. Comparação dos resultados das fichas de sinalização preenchidas 

pelo terapeuta da fala e pelas educadoras (fiabilidade inter-

observadores) 

O valor do CCI para a correlação entre os resultados obtidos na aplicação das fichas de 

sinalização pelas educadoras e pela terapeuta da fala foi de 0,98 (IC 95%=0,98-1,00). Estes 

valores revelam uma concordância excelente (PINTO et al., 2011) entre a cotação obtida pelas 
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Educadoras e a cotação obtida pela terapeuta da fala. Uma análise individual dos valores obtidos 

antes da normalização, revela que, para 10 participantes (38%), as cotações obtidas foram iguais 

e para outros 10 participantes (38%) as cotações obtidas pelas educadoras e pela terapeuta da 

fala variaram apenas 1 ponto, variando o número de itens totais das fichas entre 9 e 39, de acordo 

com a faixa etária. Apenas para 2 crianças (0,08%) a cotação divergiu em mais do que 2 pontos. 

 

4.4. Comparação dos resultados das fichas de sinalização e dos testes 

formais (validade de critério) 

Os valores para a correlação entre os resultados das fichas de sinalização preenchidas 

pela terapeuta da fala e os resultados dos instrumentos de avaliação (TALC e ALPE) revelam uma 

correlação elevada e estatisticamente significativa entre estes (Tabela 8), indicando que as 

crianças com cotação mais elevada e, consequentemente, maior domínio nos testes formais, 

também obtiveram maior cotação nas fichas de sinalização (i.e. um maior número de itens foi 

avaliado como "normal"). 

 

Tabela 8. Correlação entre a ficha de sinalização e os instrumentos de avaliação recorrendo ao 
coeficiente de Pearson. 

 TALC ALPE 

 Expressão 

N=22 

Compreensão 

N=22 

Fonético 

N=16 

Fonológico 

N=16 

Ficha de sinalização 0,70 0,70 0,72 0,70 

p-value <0,001 <0,001 0,001 0,003 

 

4.5. Comparação dos resultados das fichas de sinalização com os 

resultados da avaliação clínica 

Comparando os resultados das fichas de sinalização e a avaliação clínica verificou-se que 

as 13 crianças que apresentaram valores entre 0,9 e 1 nas fichas de sinalização preenchidas pela 

terapeuta da fala (após normalização), não necessitam de acompanhamento ou aconselhamento 

de terapia da fala. Das outras 13 crianças, 10 foram identificadas como tendo alguma alteração do 

foro da terapia da fala que necessitasse de acompanhamento ou aconselhamento. Destas, apenas 

4 crianças apresentaram resultados abaixo dos 0,75 e, na sequência dos testes aplicados, todas 

elas foram encaminhadas para terapia da fala com atraso de desenvolvimento da linguagem, 

acompanhado ou não de outras alterações (Tabela 9). Nas outras crianças identificadas como 

apresentando alterações, os valores obtidos na ficha de sinalização variaram entre 0,83 e 0,88 

(Tabela 9). Nas fichas de sinalização preenchidas pelas educadoras, 13 crianças obtiveram 

pontuação igual ou superior a 0,9. Destas crianças, 12 não tinham alterações, mas uma delas 

tinha (Tabela 9). 
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Tabela 9. Resultados das fichas de sinalização preenchidas pela terapeuta da fala e educadora para as 
crianças identificadas com perturbação ou em risco de desenvolver perturbação de comunicação 

Participante Sexo Idade Encaminhamento Perturbação 
Ficha de 

sinalização TF 

Ficha de Sinalização 

Educadora 

12 M 2A6M Acompanhamento ADL 0,56 1 

20 M 4A11M Acompanhamento 
ADL ligeiro, PF, 

PA 
0,74 0,83 

21 M 5A8M Aconselhamento Risco de PF 0,88 0,88 

22 F 4A5M Acompanhamento ADL, PA 0,4 0,5 

23 F 5A11M Acompanhamento PA 0,83 0,88 

24 F 3A8M Aconselhamento Risco de PA 0,85 0,85 

25 F 5A1M Acompanhamento PA 0,83 0,83 

26 M 4A4M Aconselhamento Risco de PF 0,8 0,75 

31 M 4A3M Aconselhamento Risco de PF 0,78 0,74 

39 M 4A Acompanhamento ADL; PF 0,35 0,35 

Legenda: ADL – atraso de desenvolvimento da linguagem; PF – perturbação fonológica; PA – perturbação 

articulatória; TF – terapeuta da fala. 
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Capítulo 5.  Discussão 

Os resultados deste estudo parecem indicar que a utilização das fichas de sinalização 

pelas Educadoras permite identificar crianças que poderão beneficiar de terapia da fala, uma vez 

que, os resultados obtidos por estas apresentaram uma correlação elevada com os resultados dos 

testes formais aplicados pela terapeuta da fala, e a concordância entre os resultados obtidos pela 

terapeuta da fala e pelas educadoras, aquando da aplicação das mesmas fichas, foi também 

elevada. Contudo, nesta amostra uma das crianças encaminhadas para terapia da fala não seria 

sinalizada com base nos resultados das fichas de sinalização preenchidas pela educadora, 

constituindo-se como um falso negativo. Ainda assim, considera-se que, no seu conjunto, estes 

resultados parecem indicar que as fichas de sinalização poderão ser úteis no rastreio precoce de 

alterações da comunicação. 

 Não foram encontrados estudos acerca de rastreios de perturbações de comunicação 

levados a cabo por educadoras, mas salienta-se o estudo de Klee (1998) que comparou um 

questionário preenchido pelas famílias com a avaliação directa pelo terapeuta da fala de atraso de 

desenvolvimento de linguagem aos 2 anos de idade, tendo obtido concordância em cerca de 90% 

dos casos. Considera-se que o sucesso deste tipo de referenciação depende das capacidades do 

familiar/educador/professor para identificar potenciais perturbações de comunicação (HAYNES et 

al., 2006). Assim, a formação prévia que foi oferecida aos educadores e a exploração conjunta das 

fichas de sinalização poderão ter contribuído para os elevados níveis de concordância 

encontrados neste estudo, ainda que tenha sido uma formação de duração muito reduzida e que, 

por isso, pretendeu apenas apresentar noções gerais. 

Os resultados parecem sugerir que crianças com pontuação normalizada inferior a 0,9 nas 

fichas de sinalização deverão ser encaminhadas para avaliação por um terapeuta da fala, uma vez 

que, das 13 crianças que obtiveram pontuação inferior a 0,9 nas fichas de sinalização quando 

aplicadas pela terapeuta da fala, 10 foram identificadas como tendo necessidade de 

acompanhamento ou aconselhamento. De referir que não existem estudos que sugiram um ponto 

de corte para a análise das listas de comportamentos do Portage. Assim, e apesar da amostra ser 

muito pequena para se tirarem conclusões claras sobre o ponto de corte a partir do qual os 

educadores devem encaminhar as crianças para terapia da fala, os resultados parecem indicar 

que quando as crianças forem avaliadas como não apresentando cerca de 90% dos 

comportamentos expectáveis na sua idade, elas deverão ser avaliadas pelo terapeuta da fala. 

Contudo, estes resultados necessitam de ser confirmados em estudos futuros com uma amostra 

de crianças, educadores e terapeutas da fala maior do que a utilizada neste estudo. 

Comparando os resultados obtidos nos testes formais com os resultados indicados nos 

estudos desenvolvidos, verifica-se que as médias por faixa etária obtidas para o TALC são 

semelhantes às encontradas no estudo desenvolvido pelas autoras do teste para as faixas etárias 

correspondentes (KAY et al., 2006). Para o teste fonético da ALPE verifica-se que, nas faixas 
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etárias dos 4 aos 6 anos, a média se situa abaixo das referidas nos estudos em que os referidos 

testes foram desenvolvidos (MENDES et al., 2009). No caso dos [4-5[ anos a média apresentada é 

de 59,5, abaixo dos 79,27 indicados para a faixa etária dos 4 anos e 0 meses aos 4 anos e 6 

meses, bem como dos 82,59 apresentados para a faixa etária dos 4 anos e 6 meses aos 4 anos e 

12 meses. Para os [5-6[ anos, os valores apresentados situam-se também abaixo da média das 

faixas etárias apresentada nos estudos desenvolvidos pelas autoras dos testes, sendo que a 

média apresentada no presente estudo é de 75,5, e nos estudos em causa era de 85,91 na 

primeira metade da faixa etária e de 88,27 na segunda metade. Provavelmente, isto ocorre pela 

reduzida dimensão da amostra e, possivelmente, pela auto-selecção da mesma dado que um 

elevado número de encarregados de educação não autorizaram os respectivos educandos a 

participar no estudo. É possível que aqueles que autorizaram a participação dos seus educandos 

o tivessem feito porque estavam preocupados com possíveis alterações da comunicação por parte 

daqueles, contribuindo para os resultados obtidos. Na componente de compreensão do TALC 

foram encontrados, nalgumas crianças, resultados abaixo do que seria de esperar tendo em conta 

a avaliação informal realizada. Crê-se que esta discrepância estará relacionada com o facto de a 

prova ter sido aplicada num ambiente com estímulos distractores e algum ruído (secretaria) e esta 

ser a primeira parte aplicada, exigindo algum tempo de adaptação por parte da criança às 

condições oferecidas. De acordo com a análise dos resultados, foi possível concluir que nem 

sempre as alterações nos testes são indicativo de necessidade de acompanhamento, sendo 

fundamental uma avaliação global das diversas componentes para uma melhor tomada de 

decisão. 

A apreciação acerca da necessidade de acompanhamento ou encaminhamento foi 

efectuada com base na análise clínica de todos os dados recolhidos. Apesar de terem sido 

estabelecidos alguns critérios de modo a objectivar esta análise, ela continua a ser subjectiva e, 

como tal, sujeita a erro. No entanto, foi a abordagem considerada mais apropriada dada a 

necessidade de encaminhar as crianças com alterações e a ausência de critérios claros que 

estabeleçam em que circunstância se deve considerar que uma criança tem ou não uma alteração 

da comunicação. Esta abordagem está em linha com Vinson (2011), que refere que a análise dos 

testes normativos deve ser realizada de modo holístico e não apenas através das pontuações 

obtidas pelas crianças, lembrando ainda que a população a que foram aplicados não apresenta, 

necessariamente, as mesmas características que aquela que constituiu a amostra para 

normalização. Deste modo, nem sempre uma pontuação baixa foi determinante para 

encaminhamento para intervenção directa de terapia da fala dado que nem sempre é indicativa de 

perturbação (BEAGLEHOLE et al., 1993). Assim, após a análise dos resultados da avaliação, para 

as crianças com algum tipo de alteração foi elaborado um relatório acerca das alterações 

identificadas, sugestões para estimulação nos casos em que não se sugere acompanhamento de 

terapia da fala e indicação para acompanhamento de terapia da fala nos casos que o justifiquem. 

Será dada a informação ao encarregado de educação que poderá entregar o relatório ao médico 

de família para que este possa, se assim o entender, proceder ao encaminhamento da criança. 
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Nesta amostra foram identificadas como necessitando de acompanhamento de terapia da 

fala, devido a perturbações de linguagem e fala, cerca de 23% das crianças, percentagem 

compatível com o estudo de Beitcham (1986), que indicava prevalência de 19,1 a 25,1%. A 

percentagem obtida neste estudo encontra-se muito próxima da obtida por Goulart e colegas 

(2007), de 26,7%. De referir que, face ao estudo recentemente desenvolvido com população 

portuguesa, por Silva e colegas (2008), em que foram encaminhadas para acompanhamento de 

terapia da fala cerca de 30,6% das crianças, a diferença é inferior a 10%. Para 15% das crianças 

foi dado aconselhamento aos cuidadores no sentido de ultrapassar algumas alterações que serão 

passíveis de ser ultrapassadas sem acompanhamento directo, também este valor próximo da 

percentagem de 17,6% encontrada por Silva e colegas (2008). Em 11% das crianças foi 

identificada perturbação fonológica, valor apenas ligeiramente superior ao de 9,17% referido por 

Cavalheiro (2007). De notar que a amostra deste estudo era demasiado reduzida para permitir tirar 

conclusões acerca da população de onde provém e se tivesse sido obtida autorização por parte de 

todos os encarregados de educação os resultados poderiam diferir substancialmente. 

Das crianças encaminhadas para acompanhamento, apenas numa se assistia 

exclusivamente a atraso de desenvolvimento da linguagem, nas outras havia uma associação 

destas perturbações, sendo que numa delas coexistiam as três perturbações referidas. Em duas 

delas, a perturbação fonológica coexistia com o ADL, situação bastante frequente (LOWE, 1996, 

SMIT, 2004). Num dos participantes, este quadro estará, provavelmente relacionado, com a 

perturbação de hiperactividade e défice de atenção previamente diagnosticada (CANO et al., 

2007, LIMA, 2000). Noutras duas crianças, a perturbação era articulatória. Nas três crianças com 

alterações articulatórias, duas apresentavam sigmatismo, um dos quadros referidos como mais 

frequentes (THIBAULT, 2009) e, de acordo com os resultados do PAOF, todas apresentavam 

alterações morfológicas e/ou funcionais (LIMA, 2000). 

 

5.1. Limitações do estudo 

Este estudo apresentou algumas limitações. Em primeiro lugar foi levado a cabo com uma 

amostra de dimensão reduzida, fruto da não colaboração de uma das escolas que inicialmente 

autorizou o estudo e a falta de entrega dos consentimentos em grande parte dos casos em que 

este foi solicitado. De notar que a amostra deste estudo condicionou a análise dos dados, 

inviabilizando a análise por faixa etária. De referir que, se tivesse sido obtida autorização por parte 

de todos os encarregados de educação, os resultados poderiam diferir substancialmente. 

Uma outra limitação prendeu-se com a dificuldade em iniciar a recolha de dados, que não 

tornou possível recolher através de entrevista aos cuidadores no contexto familiar os dados da 

anamnese, tendo-se optado pela recolha de dados clínicos e de desenvolvimento relevantes 

através da consulta do processo escolar. Estes dados foram complementados pelas informações 

fornecidas pelas educadoras, contudo crê-se que, com os cuidadores do contexto familiar, seria 

possível obter dados mais fiáveis pois nem sempre o processo escolar estava completo e o 
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conhecimento das educadoras sobre cada criança é limitado ao tempo de convivência com a 

mesma. 

No que respeita às fichas de sinalização seleccionadas, estas não foram também 

consideradas como opção ideal. Estas fichas contemplam itens direccionados à avaliação das 

diversas áreas (comunicação, linguagem, fonologia e articulação), não sendo possível definir de 

forma estanque a que área se refere cada um dos itens, pelo que a alteração num deles pode não 

se reflectir no resultado global de determinado teste. Contudo, dado que não existe um só teste 

capaz de avaliar todas estas áreas, considerou-se como alternativa praticável a comparação das 

fichas com cada um dos testes utilizados. Por outro lado, estas fichas foram pensadas para 

utilização em conjunto com os pais, todavia, não existindo outros instrumentos e sabendo-se que 

estas fichas são aplicadas por diversas equipas de intervenção precoce no país, nomeadamente 

ao nível da educação especial, para estabelecimento dos objectivos de intervenção para cada 

faixa etária, foi a opção considerada mais viável. 

 

5.2. Mais-valias do estudo 

 Ainda que com algumas limitações, crê-se que este estudo constitui um importante 

contributo para a demonstração da necessidade e capacidade de colaboração dos educadores no 

processo de identificação precoce de alterações de comunicação através de instrumentos de 

aplicação fácil e rápida. Deste modo, dando uma boa formação aos educadores, acredita-se que é 

possível tornar os rastreios menos dispendiosos, mais rápidos e, assim, permitir a identificação 

precoce de crianças com alterações ao nível da comunicação (HAYNES et al., 2006). Tal como já 

foi referido, se estas alterações não forem detectadas atempadamente ou se não lhes for dada a 

devida importância podem afectar o processo de aprendizagem, podendo levar ao fracasso 

escolar com repercussões ao nível emocional, pessoal e social (CANO et al., 2007). 

 

5.3. Sugestões futuras 

 Este estudo pretende constituir-se como um ponto de partida para futuras investigações 

nesta área, no sentido de permitir a identificação, tão precoce quanto possível, com recurso a 

instrumentos de rastreio de aplicação rápida e com custos reduzidos. Seria de extrema 

importância o desenvolvimento de estudos semelhantes com uma amostra de maior dimensão, de 

modo a aferir os resultados do presente estudo. Adicionalmente, sugere-se a criação e 

normalização de instrumentos de rastreio adaptados às necessidades da nossa população e 

pensados para serem aplicados pelas educadoras com formação prévia para o efeito. Acrescenta-

se que o desenvolvimento de instrumentos de rastreio destinados à aplicação pelos cuidadores no 

contexto familiar poderia também constituir uma mais-valia para a identificação precoce de 

alterações. Seria ainda relevante a definição de critérios que ajudem a definir quando se deve 

encaminhar uma criança para o acompanhamento de terapia da fala. 
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Capítulo 6.  Conclusão 

Os resultados deste estudo sugerem que as fichas de sinalização do modelo Portage 

poderão ser úteis na identificação de alterações de comunicação. Verificou-se que os educadores, 

com alguma formação prévia, são capazes de identificar alterações deste foro e assim contribuir 

para a identificação das crianças com necessidade de aconselhamento ou acompanhamento de 

terapia da fala. Salienta-se que os educadores, para além de constituírem uma peça fundamental 

para a identificação precoce de alterações, são também quem melhor conhece a criança, o que 

poderá permitir uma identificação mais eficaz, para além de diminuir o tempo necessário ao 

rastreio e os custos associados. De notar que a identificação precoce associada a 

acompanhamento de terapia da fala, directo ou indirecto e atempado, permitirá diminuir o impacto 

das alterações no processo de ensino-aprendizagem e, desta forma, aumentar o sucesso no 

contexto escolar. 

Este estudo pretende constituir-se como um ponto de partida para futuros estudos que 

visem o desenvolvimento e avaliação de instrumentos de rastreio de alterações de comunicação 

na população pré-escolar. 
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Capítulo 8. Anexos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

Resumo dos estudos de prevalência de patologias de comunicação, 

apresentados por ordem cronológica 



 

Autores Variável de interesse Participantes Metodologia Resultados 

(STEVENSON, 
1976) 

- Prevalência de atrasos de 
desenvolvimento 

60 crianças de 3 anos de 
idade, a frequentar o pré-

escolar 

Entrevista semi-estruturada. 
Aplicação de testes formais. 

- Prevalência de atrasos no desenvolvimento da 
linguagem :31 por 1000, de atraso específico da 

linguagem de 5,7 por 1000 e de atraso severo de 4,2 
por 1000. 
- 50% das crianças com idade de linguagem inferior 

a 30 meses apresentavam, um atraso nas 
capacidades não-verbais. 

(SILVA et al., 

1983) 

- Prevalência e estabilidade de 

atrasos na linguagem 
- Associação entre atrasos na 
linguagem em cada idade e baixa 

inteligência e problemas de leitura 
aos 7 anos 

1037 crianças entre os 3 

e os 7 anos ligeiramente 
favorecidas em termos de 
status socioeconómico 

Avaliação através de aplicação de testes 

formais aproximadamente 1 mês após o 
terceiro, quinto e sétimo aniversários. 

- Prevalência variou de 2,0 a 4,3%. 

- 14,5% tinham um atraso da linguagem transitório; 
3,2% tinham um atraso moderadamente estável; 2% 
tinham um atraso da linguagem estável. 

- 17,6% das crianças com 7 anos tinham um baixo QI 
e/ou dificuldades de leitura. 
-, 1 em cada 5 crianças tem algum tipo de atraso da 

linguagem. 

(BEITCHMAN, 
1986) 

- Avaliação de patologias de 
linguagem e/ou fala e sua 

prevalência 

1655 crianças de 5 anos 
de idade, falantes de 

Inglês, 

Rastreio em três etapas, ao longo de um 
ano, cada uma consistindo de baterias de 

testes padrão, administradas 
individualmente: 
1. Rastreio de 30 minutos de discurso e 

linguagem; 
2. Sessões de testes mais intensivas; 
3. Recolha de informação de 

desenvolvimento e contexto familiar. 

- 19,1 a 25,1% das crianças apresenta alguma 
deficiência. Para os rapazes entre 16,2 e 21,8%, 

enquanto para as raparigas entre 15,5 e 20,7%. 
- Aproximadamente 36% dos rapazes identificados e 
30% das raparigas apresentavam apenas problemas 

na fala. 

(ANDRADE, 
1997) 

- Apresentação do perfil 
epidemiológico das patologias 

fonoaudiológicas de fala e 
linguagem, de causa idiopática, 
especificamente relacionado à 

prevalência dessas desordens 

2.980 crianças de 1 a 11 
anos de idade 

Avaliação de fala, linguagem e sistema 
miofuncional oral utilizando protocolos 

específicos. 
 

- Prevalência de 4,19% de desordens do foro da 
terapia da fala ( 

- As patologias de manifestação primária mais 
prevalentes foram, em ordem de frequência: 
distúrbios articulatórios, desfasamento na aquisição 

e desenvolvimento da linguagem oral e desordens 
miofuncionais orais e de funções neurovegetativas. 

(TOMBLIN et 

al., 1997) 

- Prevalência de perturbações 

específicas da linguagem 

7218 crianças, entre os 5 

e os 6 anos de idade 

Todas as crianças foram rastreadas com um 

teste sumário de rastreio de linguagem. 
Todas as crianças que falharam o rastreio e 
uma amostra de aproximadamente 33% das 

que passaram foram recrutadas para a 
administração de uma bateria de 
diagnóstico de SLI. 

- Prevalência de alterações da linguagem de 26,2%. 

- Taxa de prevalência estimada de 7,4%. 8% para os 
rapazes e 6% para as raparigas. 

(SHRIBERG et 
al., 1999) 

- Prevalência de atrasos do 
discurso em crianças 

1328 crianças de 6 anos 
de idade 

O discurso e linguagem de todas as 
crianças foi previamente avaliado no 
projecto “Epidemiology of Specific Language 

Impairment”. 
Para avaliar a articulação foi usado um teste 
formal. 

- Prevalência de atraso do discurso em crianças de 6 
anos de idade é de 3,8%. 
- Prevalência 1,5 vezes superior nos rapazes (4,5%) 

comparativamente às raparigas (3,1%). 
- Comorbilidades do atraso no discurso e deficiências 
na linguagem foram de 1,3%, 0,51% com 



 

Deficiências específicas da Linguagem (SLI); 

aproximadamente 11-15% das crianças com atraso 
do discurso persistente tinham SLI; 
aproximadamente 5-8% das crianças com SLI 

persistentes tinham um atraso no discurso 

(CAVALHEIRO, 

2007) 

Prevalência de desvios fonológicos 

e relação com idade, sexo e classe 
socioeconómica 
 

2.880 crianças de ambos 

os sexos, na faixa etária 
de 4:0 a 6:11. 

Avaliações fonoaudiológicas e, 

posteriormente, avaliação fonológica 

- Prevalência do desvio fonológico de 9,17%: 13,33% 

para o sexo masculino e 5% para o feminino; 8,9% 
das crianças de 4:0 a 4:11, 9,48% para as crianças 
de 5:0 a 5:11 e 9,06% para as crianças de 6:0 a 

6:11. 
- 8,75% das crianças de nível sócio-económico baixo 
apresentam desvio fonológico, 9,69% do nível médio, 

e 9,06% do alto. 
- 1,11% apresentaram um inventário fonético 
incompleto e 1,32% sistema fonológico incompleto. 
- Processos fonológicos mais prevalentes: foram os 

de estruturação silábica, comparados aos de 
substituição, sendo que o processo fonológico mais 
tardiamente eliminado é o de redução de encontro 

consonantal. 

(SILVA et al., 

2008) 

Prevalência de perturbações da 

fala e linguagem em crianças 

748 crianças em idade 

escolar (5- 11 anos) 

- Avaliação das várias componentes da 

linguagem (fonologia, semântica, 
morfossintaxe) e de articulação através de 
testes formais. Sucinta avaliação informal, 

com base no discurso/conversação 
espontânea da criança. 

- 48,2% das crianças apresentou alguma alteração a 

nível da linguagem e/ou fala. 
- Dos 48.2% das perturbações, 17,6% (n=132) 
apresentaram uma alteração considerada transitória. 

- Os restantes 30.6% apresentaram uma alteração 
considerada preocupante que justificaria a 
intervenção terapêutica. 

- Alterações mais evidentes centram-se na 
articulação (34,1%, n=254) e na linguagem (12,2%, 
n=91). 

- A percentagem de alterações vocais foi de 1,1% 
(n=8). 
- As restantes alterações evidenciadas, ressonância, 

respiração e gaguez, não ultrapassaram os 1%. 

(GOULART et 
al., 2009) 

Validação de um teste de rastreio 
de alterações articulatórias e 
fonológicas - o Screening Test for 
Speech Articulation Disorders, 

2.027 crianças de ambos 
os sexos entre os 6 e os 

12 anos, 

- Todas as crianças foram avaliadas com 
recurso ao teste de rastreio. 

- Para verificar a sensibilidade e 
especificidade do teste em estudo, 200 
crianças foram submetidas à avaliação de 

fala por um terapeuta da fala 

- A prevalência de distúrbios de fala de 26,7%. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Parecer do Serviço de Bioética e Ética Médica do Departamento de Clínica 

Geral da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto acerca do estudo 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Autorização dos estabelecimentos de ensino para a realização do estudo 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Informação aos encarregados de educação 
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FOLHA DE INFORMAÇÕES 

Estudo: "Alterações de comunicação, linguagem e Fala em crianças entre os 0 e os 6 

anos" 

 

Introdução 

O meu nome é Ana Rita Azevedo Costa, sou aluna do Mestrado em Ciências da 

Fala e Audição da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e gostaria de 

convidar o seu/sua educando/a para participar no estudo que irei realizar. Contudo, antes 

de decidir se pretende autorizar a participação do seu/sua educando/a de participar, é 

importante que compreenda os objectivos do estudo e o que ele envolve. Peço-lhe que 

leia atentamente as informações que se seguem e que as discuta com parentes e/ou 

amigos se, assim, o desejar. Por favor, sinta-se à vontade para me contactar e colocar 

todas as questões que lhe surjam, caso alguma informação não esteja suficientemente 

clara ou caso queira mais informações (o número de telefone e morada encontram-se no 

final desta folha). 

 

Informação adicional 

 O estudo tem por objectivo geral identificar e caracterizar as alterações de 

comunicação, linguagem e fala em crianças entre os 0 e os 6 anos cuja língua materna 

seja o Português de Portugal. Estas alterações incluem, por exemplo, substituir ou 

distorcer sons na fala ou ter alguma dificuldade a expressar uma mensagem. 

Vários estudos apontam que as alterações de comunicação, linguagem e fala 

poderão ter repercussões na aprendizagem da leitura e escrita e, consequentemente, no 

desempenho escolar das crianças. Assim, a identificação destas alterações deverá ser o 

mais precoce possível para que estes aspectos possam ser trabalhados atempadamente. 

 O estudo irá processar-se em várias etapas. 

1. Formação dos educadores, acerca do desenvolvimento normal da comunicação 

linguagem e fala entre os 0 e os 6 anos e sinais de alerta que indicam a 

necessidade de consultar um terapeuta da fala para uma avaliação mais cuidada. 

2. Pedido de autorização aos encarregados de Educação das crianças 

3. Preenchimento pelos educadores de fichas de sinalização para cada criança, 

indicando a presença ou ausência dos comportamentos que seriam esperados 

para a sua faixa etária. 

4. Avaliação individualizada das crianças sinalizadas, levada a cabo por mim 

em horário conveniente a combinar com a educadora da criança. 
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Será que o meu/minha educando/a pode participar no estudo? 

 Para participar neste estudo o seu/sua educando/a deverá ter entre 0 e 6 anos e 

ter como língua materna o Português de Portugal. 

 

O meu/minha educando/a é obrigado a participar no estudo? 

A decisão de autorizar ou não a participação do seu/sua educando/a no estudo é 

sua! Se decidir participar ser-lhe-á pedido que assine a folha do consentimento 

informado. Se decidir participar e depois quiser desistir, poderá fazê-lo em qualquer 

altura e sem dar nenhuma explicação. 

 

O que irá acontecer se eu decidir que o meu educando pode participar no estudo? 

Se decidir autorizar o seu/sua educando/a a participar no estudo, o educador 

preencherá uma ficha onde indicará se a criança apresenta os comportamentos de 

comunicação e linguagem esperados para a sua faixa etária. Se não apresentar todos os 

comportamentos esperados será sujeita a uma avaliação, levada a cabo por um 

terapeuta da fala credenciado, que durará cerca de 1 hora. Caso o seu/sua educando/a 

tenha menos de 2 anos e meio (30 meses), ser-lhe-á pedido que esteja presente na 

avaliação, na qual participará fornecendo informações acerca do seu/sua educando/a. Se 

o seu/sua educando/a tiver mais que 3 anos, independentemente dos resultados da ficha 

preenchida pelos educadores, será também avaliada a sua fala através de um teste com 

a duração de cerca de 20 minutos. Caso se verifique que o seu/sua educando/a 

necessita de acompanhamento de terapia da fala, marcaremos reunião, de acordo com a 

sua disponibilidade, onde me dará mais algumas informações sobre a sua criança para 

posterior elaboração de relatório que lhe será entregue e que poderá facultar ao médico 

de família para que este possa, se assim o entender, encaminhar o seu educando para o 

devido apoio. 

 

Quais são os possíveis benefícios de participar neste estudo? 

O estudo permitirá identificar a existência de alterações de comunicação, 

linguagem e fala, contudo, gostaríamos de clarificar que o seu Educando não receberá 

nenhum tipo de tratamento durante o estudo. Ele será avaliado e, caso, se julgue que 

possa apresentar alguma alteração, o terapeuta da fala fará o relatório da sua avaliação 

que lhe será entregue e que poderá fazer chegar ao seu médico de família, para que este 

possa, se assim o entender, encaminhar o seu filho para o apoio necessário. O seu filho 

não receberá qualquer tratamento de Terapia da Fala como parte deste estudo. Trata-se 

apenas de uma avaliação. 
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Por outro lado, o estudo realiza-se no âmbito de um projecto de Mestrado que 

poderá ajudar os investigadores a compreender melhor as alterações de comunicação, 

linguagem e fala apresentadas pelas crianças desta faixa etária e das necessidades de 

acompanhamento de terapia da fala. 

 

O que acontecerá aos resultados do estudo? 

Uma vez concluído o estudo, os seus resultados serão apresentados sob a forma 

de teses de Mestrado e poderão também vir a ser publicados numa revista de 

investigação. 

 

Será assegurada a confidencialidade dos dados? 

O anonimato será sempre garantido, motivo pelo qual a informação recolhida será 

codificada e mantida estritamente confidencial para todos os que não estejam 

directamente envolvidos no estudo. 

 

Contacto do aluno (caso queira colocar dúvidas ou questões): 

Terapeuta da Fala Ana Rita Costa 

Telemóvel: 96 932 24 25 

E-mail: anarrita.costa@gmail.com 

 

Contacto do orientador: 

Se estiver interessado em obter mais informações poderá também contactar a Professora 

Doutora Anabela Silva em qualquer altura, através dos seguintes contactos: 

Morada: Universidade de Aveiro, Escola Superior de Saúde, Campus Universitário de 

Santiago, Edifício III, 3810-193 Aveiro. 

Telefone: 234372447; Extensão: 23899 

Email: asilva@ua.pt 

 

mailto:asilva@ua.pt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

Modelo do consentimento informado para participação das crianças no 

estudo 
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N.º de participante: ____ 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

Estudo: "Alterações de comunicação, linguagem e fala em crianças entre os 0 e os 6 

anos" 

 

Este estudo tem por objectivo caracterizar as alterações de comunicação, linguagem e fala 

em crianças entre os 0 e os 6 anos de idade cuja língua materna seja o Português de Portugal. O 

educador preencherá uma ficha onde indicará se a criança apresenta os comportamentos de 

comunicação e linguagem esperados para a sua faixa etária. Se não apresentar todos os 

comportamentos esperados será sujeita a uma avaliação que durará cerca de 1 hora. Se a criança 

tiver mais que 3 anos, independentemente dos resultados da ficha preenchida pelos educadores, 

será também avaliada a sua fala através de um teste com a duração de cerca de 20 minutos. 

Ambas as avaliações serão efectuadas por um terapeuta da fala credenciado. Caso se verifique 

que a criança necessita de acompanhamento de terapia da fala, será marcada reunião com o 

encarregado de educação para troca de informação e posterior elaboração de relatório que será 

facultado ao médico de família para que possa encaminhar a criança para o devido apoio. 

O estudo permitirá identificar a existência de alterações de comunicação, linguagem e fala 

e, nos casos em que se justifique, encaminhar a criança para acompanhamento precoce de 

terapia da fala, o que pode diminuir o impacto destas alterações na futura aprendizagem da leitura 

e escrita e, consequentemente, do insucesso escolar. 

 

 

Eu, _______________________________________________ (nome completo do 

encarregado de educação), portador do BI/Cartão de Cidadão (riscar o que não interessa) número 

________________ (número do BI), encarregado de educação de 

_______________________________________________ (nome completo da criança), declaro 

que fui suficientemente informado acerca do estudo "Alterações de comunicação, linguagem e fala 

em crianças entre os 0 e os 6 anos" e autorizo a participação do meu educando no mesmo. 

 

Data: ___ / ____ / 2010 

Assinatura: ________________________________ 

 

Dados da criança: 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___ / ___ / _________ 

Língua materna: 

Português de Portugal   Outra língua  
 

Contacto telefónico do encarregado de educação para posteriores contactos: 

______________ 
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Informação às educadoras 
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FOLHA DE INFORMAÇÕES 

Estudo: "Alterações de comunicação, linguagem e Fala em crianças entre os 0 e os 6 

anos" 

 

Introdução 

O meu nome é Ana Rita Azevedo Costa, sou aluna do Mestrado em Ciências da 

Fala e Audição da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e gostaria de o 

convidar, enquanto educador de infância, para participar no estudo que irei realizar, para 

o qual já me foi concedida autorização da direcção do estabelecimento de ensino onde 

exerce. Contudo, antes de decidir se pretende participar, é importante que compreenda 

os objectivos do estudo e o que ele envolve. Peço-lhe que leia atentamente as 

informações que se seguem e que as discuta com parentes. Por favor, sinta-se à vontade 

para me contactar e colocar todas as questões que lhe surjam, caso alguma informação 

não esteja suficientemente clara ou caso queira mais informações (o número de telefone 

e morada encontram-se no final desta folha). 

 

Informação adicional 

 O estudo tem por objectivo geral caracterizar as alterações de comunicação, 

linguagem e fala em crianças entre os 0 e os 6 anos de idade em crianças cuja língua 

materna seja o Português de Portugal. 

Optou-se por estudar esta faixa etária porque a prevenção desempenha um papel 

muito importante para evitar dificuldades futuras. Vários estudos apontam que as 

alterações de comunicação, linguagem e fala terão repercussões na aprendizagem da 

leitura e escrita e, consequentemente, no desempenho escolar das crianças. Assim, a 

identificação destas alterações deverá ser o mais precoce possível para que estes 

aspectos possam ser trabalhados atempadamente, evitando ou diminuindo o impacto de 

futuros problemas de aprendizagem. 

 O estudo irá processar-se em várias etapas. 

1. Formação dos educadores, acerca do desenvolvimento normal da comunicação 

linguagem e fala entre os 0 e os 6 anos e sinais de alerta que indicam a 

necessidade de consultar um terapeuta da fala para uma avaliação mais cuidada. 

2. Pedido de autorização aos encarregados de Educação das crianças 
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3. Preenchimento pelos educadores de fichas de sinalização para cada criança, 

indicando a presença ou ausência dos comportamentos que seriam esperados 

para a sua faixa etária. 

4. Avaliação individualizada das crianças sinalizadas, levada a cabo por mim 

em horário conveniente a combinar com o educador da criança. 

 

Posso participar no estudo? 

 Para participar neste estudo terá que ser educador de infância de crianças entre 

os 0 e os 6 anos. 

 

Sou obrigado a participar no estudo? 

A decisão de participar ou não no estudo é sua! Se decidir participar ser-lhe-á 

pedido que assine a folha do consentimento informado. Se decidir participar e depois 

quiser desistir, poderá fazê-lo em qualquer altura e sem dar nenhuma explicação. 

 

O que irá acontecer se eu decidir participar no estudo? 

Se decidir participar no estudo fará uma formação, dividida em 2 sessões, com 

uma duração prevista de 3 horas cada. A primeira sessão será teórica e incidirá no 

desenvolvimento normal da comunicação, linguagem e fala entre os 0 e os 6 anos e 

sinais de alerta que indicam a necessidade de consultar um terapeuta da fala para uma 

avaliação mais cuidada. A segunda sessão será prática, incidindo na apresentação e 

explicação do preenchimento das fichas de sinalização, a utilizar neste estudo, para 

referenciar as crianças para a avaliação de terapia da fala. 

Posteriormente irá preencher, para cada uma das suas crianças, uma ficha de 

sinalização que será entregue à terapeuta da fala que está a desenvolver o estudo para 

que se verifique se há ou não necessidade de avaliação directa. 

Na fase seguinte proceder-se-á à avaliação directa dos casos sinalizados, 

contando com a sua colaboração para marcação de horário conveniente para a avaliação 

das crianças. 

Após a avaliação directa dos casos sinalizados, será marcada reunião com os 

encarregados de educação das crianças que necessitem de acompanhamento de 

Terapia da Fala. Nesta reunião serão recolhidas algumas informações sobre a criança 

para que se possa concluir o relatório acerca das alterações identificadas que também 

será facultado ao médico de família para que possa proceder ao encaminhamento da 

criança. 

 



 Mestrado em Ciências da Fala e Audição 
 

3 

 

Quais são os possíveis benefícios de participar neste estudo? 

O estudo permitirá identificar a existência de alterações de comunicação, 

linguagem e fala e, nos casos em que se justifique, encaminhar a criança para 

acompanhamento precoce de terapia da fala, o que pode diminuir o impacto destas 

alterações na futura aprendizagem da leitura e escrita e, consequentemente, do 

insucesso escolar.  

Por outro lado, o estudo realiza-se no âmbito de um projecto de Mestrado que 

poderá ajudar os investigadores a compreender melhor as alterações de comunicação, 

linguagem e fala apresentadas pelas crianças desta faixa etária e das necessidades de 

acompanhamento de terapia da fala. 

 

O que acontecerá aos resultados do estudo? 

Uma vez concluído o estudo, os seus resultados serão apresentados sob a forma 

de teses de Mestrado e poderão também vir a ser publicados numa revista de 

investigação. 

 

Será assegurada a confidencialidade dos dados? 

O anonimato será sempre garantido, motivo pelo qual a informação recolhida será 

codificada e mantida estritamente confidencial para todos os que não estejam 

directamente envolvidos no estudo. 

 

Contacto do aluno (caso queira colocar dúvidas ou questões): 

Terapeuta da Fala Ana Rita Costa 

Telemóvel: 96 932 24 25 

E-mail: anarrita.costa@gmail.com 

 

Contacto do orientador: 

Se estiver interessado em obter mais informações poderá também contactar a Professora 

Doutora Anabela Silva em qualquer altura, através dos seguintes contactos: 

Morada: Universidade de Aveiro, Escola Superior de Saúde, Campus Universitário de 

Santiago, Edifício III, 3810-193 Aveiro. 

Telefone: 234372447; Extensão: 23899 

Email: asilva@ua.pt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 

Modelo de consentimento informado para participação das educadoras no 

estudo 
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N.º de participante: ____ 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial  

(Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e Edimburgo 2000)  

 

Estudo: "Alterações de comunicação, linguagem e fala em crianças entre os 0 e os 6 

anos" 

 

Por favor responda às questões que se seguem assinalando com um x a sua 

resposta. 

 Sim Não 

Eu li a Folha de Informação aos educadores.   

Eu recebi informação adequada sobre este estudo.   

Foram-me fornecidos contactos para colocar as minhas dúvidas e 

discutir o estudo. 

  

Quando coloquei dúvidas obtive resposta satisfatória às minhas 

dúvidas. 

  

Eu compreendo que posso, em qualquer momento, decidir deixar de 

participar no estudo. 

  

Eu concordo em participar neste estudo.   

 

 

Nome completo do educador:____________________________________________________ 

Assinatura do educador: ______________________________________________________ 

 

 

Jardim de Infância: ______________________________________________ 

Sala:_______________ 

 

 

Data: ___ / ____ / 2010 

 

Nome completo do investigador: Ana Rita Azevedo Costa 

Assinatura do investigador: ______________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

Slides da Apresentação "Comunicação, Linguagem e Fala dos 0 aos 6 anos" 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

Folheto sobre alterações de comunicação, linguagem e fala entre os 0 e os 6 

anos 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 

Fichas de Sinalização dos 0 aos 3 anos 

 

 

 



 

 

FICHA DE SINALIZAÇÃO 0-6 MESES 

Número de identificação: _____________  Data de nascimento: ___ / ___ / ______  Data: ___ / ___ / ______ 

 

 

Compreendo o meu Mundo 

Linguagem Receptiva/Atenção/Cognição 

 À medida que o bebé cresce ele: Coisas que se deve ter em conta: Observado 
Não 

observado 
Comentários 

1 
Muda de expressão facial (atento e 

alerta) ao ouvir uma campainha ou luz. 

O bebé começa a ouvir antes de nascer e, no útero, 

responde a muitos sons. Ao fazer caretas o bebé 

informa-nos sobre aquilo que ouve e que vê. 

   

2 
Assusta-se com sons e movimentos 

repentinos. 

O bebé ainda não está habituado às coisas que 

acontecem à sua volta, por isso assusta-se facilmente. 

Deve movimentar-se lentamente à volta do bebé, e fazer 

com que ele perceba o que é que faz barulho. 

   

3 
Mantém um olhar prolongado para a 

mãe ou pai. 
Os bebés gostam muito de olhar para caras.    

4 
Olha prolongadamente para uma 

pessoa que está a falar. 

Caras que falam são mais interessantes do que caras 

que não falam, por isso deve ser-se o mais expressivo 

possível. 

   

5 
Tem actividade corporal como resposta 

a alguém que está a falar com ele. 

Ao mexer-se, dar pontapés e sorrir o bebé demonstra 

estar interessado. 
   

6 
Mostra que reconhece a mãe ou o pai 

através do sorriso ou parando de chorar. 

Os pais são uma fonte importante de segurança e 

conforto. 
   

7 

Mostra antecipação quando um dos pais 

se aproxima no início das rotinas diárias 

(refeições, banho…) 

É importante que as rotinas diárias sejam consistentes. 

Isto ajuda a criança a antecipar e a aprender como se 

organiza o seu dia. 

   

8 
Responde a uma voz zangada com o 

franzir da testa ou com o choro. 

Os bebés são muito sensíveis às emoções dos outros. É 

importante manter-se calmo à volta do bebé e sossegá-lo 

se ele ficar inquieto em relação ao adulto que está 

zangado com outra coisa. 

   



 

 

9 Sorri quando se fala com ele 
O sorriso do bebé é a primeira forma de comunicar o 

prazer. Ele gosta muito que se fale para ele. 
   

10 
Usa expressões faciais diferentes para 

estados emocionais diferentes. 
Usa as expressões para comunicar o que está a sentir.    

11 

Responde a uma ou duas verbalizações 

de rotina (ex.: levanta os braços quando 

um adulto pergunta se ele quer colo). 

É importante usar as mesmas palavras para as rotinas. 

Isto ajuda a criança a perceber a linguagem 
   

 

 

Descobrindo a minha Voz 

Comunicação (gestual, oral)/Cognição 

 

 
À medida que o bebé 

cresce ele: 
Coisas que se deve ter em conta: 

Está 

adquirido 

Está a 

emergir 

Não foi 

observado 
Comentários 

1 

Acalma-se, vocaliza ou 

movimenta-se em resposta 

ao som. 

Pode falar-se com o bebé sem tocar nele, o que o ajuda 

a estar atento apenas à voz. 
    

2 
Vira a cabeça à procura do 

som. 

Um maior aumento do controlo da cabeça faz com que 

possa virar a cabeça em direcção ao som. 
    

3 Emite sons sem ser de choro. 

Ao experimentar coordenar a respiração com os 

músculos da boca, surgem sons interessantes que 

servem para brincar. 

    

4 

O choro é diferenciado, 

consoante o bebé tem fome, 

dor ou desconforto. 

É importante conhecer as diferenças para responder 

mais rapidamente às suas necessidades. 
    

5 

Emite gorjeios, risos e 

guinchos quando está 

contente. 

Esta é a melhor altura para fazer alguns sons como 

resposta aos sons do bebé, brincando ao "tomar a vez" 

com o seu bebé. 

    

6 

Faz barulhos ou toma 

atenção quando se fala para 

ele. 

Começa a surgir a atenção.     



 

 

7 
Repete os seus próprios 

sons. 

Isto dá ao bebé o sentimento de controle e ajuda-o a 

desenvolver a coordenação respiratória, tal como o 

controle dos lábios, bochechas e língua. 

    

8 

Vocaliza os estados 

emocionais, tais como estar 

contente, zangado, 

excitado… 

Deve dizer-se ao bebé qual o seu estado emocional 

para que ele comece a aprender as palavras que 

correspondem aos diferentes estados. Ex.: "tu estás 

zangado, não estás?" 

    

 

 

Observações (outras informações que ache relevante indicar): 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE SINALIZAÇÃO 6-12 MESES 

Número de identificação: _____________  Data de nascimento: ___ / ___ / ______  Data: ___ / ___ / ______ 

 

Compreendo o meu Mundo 

Linguagem Receptiva/Atenção/Cognição 

 À medida que o bebé cresce ele: Coisas que se deve ter em conta: Observado 
Não 

observado 
Comentários 

12 
Responde a enunciados simples, como 

por ex.: "adeus", "tão grande". 

O bebé está a aprender a observar e a imitar os 

movimentos do adulto. As tentativas de imitação do bebé 

devem ser valorizadas. 

   

13 

Olha para pessoas e objectos 

conhecidos quando estes são 

nomeados. 

Dizer o nome de pessoas e objectos familiares ajuda a 

criança a aprender mais sobre o seu meio. 
   

14 
Brinca com o mesmo brinquedo durante 

2-5 minutos. 

O aumento da capacidade de concentração e de 

comportamentos exploratórios são importantes para que 

surjam novas aprendizagens. 

   

15 

Responde ou aponta a objectos quando 

solicitado, por ex. "onde está a bola?", 

"mostra-me o cão". 

Ler livros e apontar objectos ajuda a criança a adquirir e 

desenvolver o vocabulário. 
   

16 

Hesita ou pára a actividade, ou o 

comportamento, quando o adulto diz 

"Não." 

O bebé compreende quando um adulto diz "Não!" 

Contudo esta palavra deve ser reservada para as alturas 

mais necessárias, senão deixará de ter sentido. 

   

 

 

Descobrindo a minha Voz 

Comunicação (gestual, oral)/Cognição 

 À medida que o bebé cresce ele: Coisas que se deve ter em conta: Observado 
Não 

observado 
Comentários 

9 

Balbucia algumas sílabas, 

primariamente vogais e alguns sons 

como m,p,d,n. 

As vogais são os sons mais fáceis de produzir e são 

geralmente os que se ouvem primeiro. 
   



 

 

10 
Movimenta o corpo para que o adulto 

continue a actividade. 

Deve-se estar atento às deixas do bebé, qualquer 

movimento é uma forma de comunicar. 
   

11 
Usa sons e vocalizações para obter a 

atenção e fazer comentários. 

Quando se responde às vocalizações do bebé, isto faz com 

que ele se sinta capaz de comunicar e motiva-o a 

comunicar cada vez mais com o adulto. 

   

12 Abana a cabeça para dizer "Não". 
É o primeiro sinal que mostra que o bebé é capaz de fazer 

escolhas. 
   

13 

Usa gestos ou sons para comentar, 

solicitar, protestar ou satisfazer as 

suas necessidades. 

Antes de poder falar, o bebé usa gestos e vocalizações 

para comunicar. Deve-se tentar perceber o que a criança 

quer para poder responder adequadamente. 

   

 

 

Observações (outras informações que ache relevante indicar): 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE SINALIZAÇÃO 12-18 MESES 

Número de identificação: _____________  Data de nascimento: ___ / ___ / ______  Data: ___ / ___ / ______ 

 

 

Compreendo o meu Mundo 

Linguagem Receptiva/Atenção/Cognição 

 À medida que o bebé cresce ele: Coisas que se deve ter em conta: Observado 
Não 

observado 
Comentários 

17 

Aponta para partes do corpo: aos 12 

meses – uma parte, aos 24 meses – três 

partes, aos 36 meses – 5 partes 

Pode começar a ensinar-se as partes do corpo com 

brincadeiras e cantigas na banheira. 
   

18 

Consegue seguir instruções com vários 

passos: 1 passo aos 2 meses, 2 aos 24 

meses e 3 aos 36 meses 

Entre o primeiro e o terceiro ano, a criança vai sendo 

capaz de seguir instruções cada vez mais complexas. 

Deve começar-se com uma instrução simples. 

   

19 

Tem brincadeiras de interacção ("dar a 

vez" como por ex. fazer "cucu", atirar a 

bola. 

Estes jogos devem ser iniciados cedo pois promovem 

o aparecimento da socialização, da interacção e do 

partilhar. 

   

20 
Mostra-se interessado pelas conversas de 

adulto e observa os interlocutores. 

A criança percebe muito mais do que consegue 

expressar. Pode ter-se conversas simples na sua 

presença para que ele escute e aprenda. 

   

 

 

Descobrindo a minha Voz 

Comunicação (gestual, oral)/Cognição 

 À medida que o bebé cresce ele: Coisas que se deve ter em conta: Observado 
Não 

observado 
Comentários 

14 
Imita inflexões (modulação da voz) 

dos outros. 

Pode-se jogar muitos jogos de imitação com a criança, 

imitando-a em primeiro lugar. 
   

15 
Abana a cabeça para dizer não/sim 

intencionalmente. 

Ao abanar a cabeça a criança comunica as suas 

preferências e escolhas. Deve-se respeitar esta 

comunicação sempre que possível. 

   



 

 

16 
Usa gestos para dizer "não há mais", 

"comer", "beber", "para baixo". 

O gesto é um sistema natural de comunicação, que 

possibilita à criança ser capaz de se expressar antes de 

usar as palavras. 

   

17 
Diz "mamã", "papá" e pelo menos 

mais uma palavra. 
Estas são geralmente as primeiras palavras da criança.    

18 Participa em cantigas e lengalengas. 
A música é uma boa maneira de praticar a linguagem e o 

movimento. 
   

 

 

Observações (outras informações que ache relevante indicar): 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FICHA DE SINALIZAÇÃO 18-24 MESES 

Número de identificação: _____________  Data de nascimento: ___ / ___ / ______  Data: ___ / ___ / ______ 

 

 

Compreendo o meu Mundo 

Linguagem Receptiva/Atenção/Cognição 

 À medida que o bebé cresce ele: Coisas que se deve ter em conta: Observado 
Não 

observado 
Comentários 

21 
Aponta para 10 ou 12 imagens de objectos 

comuns. 

Deve-se nomear e apontar as imagens dos diferentes 

objectos para que a criança aprenda os seus nomes. 
   

22 
Usa objectos para representar outros 

(cubos são telefones, paus são aviões). 

O jogo simbólico ajuda a criança a representar aquilo 

que ainda não percebe. 
   

23 

Brinca sozinho e independentemente, com 

uma variedade de brinquedos durante 5-

10 minutos. 

A criança está cada vez mais interessada em material 

diferentes, o que a ajuda a ser mais independente. Ela 

necessita de um meio muito diversificado. 

   

 

 

Descobrindo a minha Voz 

Comunicação (gestual, oral)/Cognição 

 À medida que o bebé cresce ele: Coisas que se deve ter em conta: Observado 
Não 

observado 
Comentários 

19 

Imita muitos sons e palavras novas. 

Produz uma variedade de sons de 

animais quando é perguntado: 

"Como faz o _____?" 

Deve falar muito de tudo, com palavras descritivas e frases 

simples de 1-5 palavras. Pode-se visitar o jardim zoológico, 

uma quinta ou ver livros de animais para ajudar a criança a 

conhecer os animais e os sons que cada um emite. 

   

20 

Usa 20 ou mais palavras 

aproximadas, ou gestos 

consistentes e formais para 

comunicar. 

O vocabulário da criança está a expandir-se com 

combinações de sons mais complexos e gestos. Deve-se 

ajudar os outros membros da família a perceber a criança, 

pois quanto mais ela for entendida e reforçada, mais ela se 

esforçará por comunicar. 

   



 

 

21 

Nomeia ou assinala 5-10 objectos 

familiares, pessoas, partes do corpo 

e imagens nos livros. 

Usa gestos e palavras para descrever objectos domésticos e 

pessoas importantes. 
   

22 Imita frases de duas palavras. 
Ajuda-se mais a criança, se se repetir o que ele diz, 

adicionando mais uma palavra. 
   

23 

Comunica as suas necessidades 

através de palavras, sons ou 

gestos. 

Esperar alguns momentos encoraja a comunicação activa; 

depois pode-se fornecer à criança as palavras que ele 

precisa, i.e. "Queres mais leite?". Não responder durante 

grandes períodos desmotiva a comunicação. 

   

 

 

 

Observações (outras informações que ache relevante indicar): 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA DE SINALIZAÇÃO 24-30 MESES 

Número de identificação: _____________  Data de nascimento: ___ / ___ / ______  Data: ___ / ___ / ______ 

 

 

Compreendo o meu Mundo 

Linguagem Receptiva/Atenção/Cognição 

 À medida que o bebé cresce ele: Coisas que se deve ter em conta: Observado 
Não 

observado 
Comentários 

24 
Encontra e emparelha objectos que 

são iguais. 

A criança já repara nas cores, tamanhos e formas. 

Brinquedos iguais devem ser guardados juntos. 
   

25 
Ri como resposta a comentários e 

acções cómicas. 

A linguagem da criança já está desenvolvida ao ponto de 

reconhecer o que é uma situação fora do comum ou ridícula. 
   

26 
Segue as brincadeiras com os 

dedos. 

Usar os dedos para brincar são coisas que as crianças 

adoram. Estas brincadeiras ajudam-nas a usarem os gestos 

para comunicarem e seguirem a deixa do adulto. 

   

27 
Ouve uma história durante 5-10 

minutos. 

Ler para a criança ajuda a desenvolver as competências 

linguísticas, a capacidade de atenção e fornece 

conhecimento do seu mundo. 

   

28 

Dramatiza com objectos (usa uma 

grande caixa como sede dos 

bombeiros, como gruta…) 

Uma caixa grande de cartão é um dos brinquedos mais 

criativos e económicos que os pais podem dar aos filhos. 
   

29 

Segue instruções de posição, i.e. 

cima, baixo, dentro, fora, em cima, 

por baixo. 

Deve-se dizer "em cima e em baixo", "dentro e fora" quando 

se brinca com cubos, no parque, dentro de casa… 
   

 

 

 



 

 

 

Descobrindo a minha Voz 

Comunicação (gestual, oral)/Cognição 

 À medida que o bebé cresce ele: Coisas que se deve ter em conta: Observado 
Não 

observado 
Comentários 

25 
Começa a usar frases de duas 

palavras. 

Deve-se continuar a adicionar mais uma palavra às suas 

frases de duas palavras. 
   

26 Responde a perguntas de sim/não. As perguntas do adulto devem ser simples.    

27 
Faz perguntas simples: "Onde?" e "O 

quê?" 

As perguntas ajudam a criança a perceber o seu mundo 

e a aprender novas palavras. 
   

28 

Usa linguagem gestual, canta partes de 

músicas ou de anúncios televisivos, ou 

conta pequenas histórias. 

Os cd's para além de serem um modo de entretenimento, 

também facilitam o desenvolvimento da linguagem, 

memória e atenção. 

   

29 
Usa geralmente frases com duas ou 

três palavras. 

A criança irá exprimir muitas ideias e vai querer ser 

ouvida. 
   

30 
Responde a perguntas do tipo "Quem", 

"O quê" e "Onde". 

Pode-se fazer brincadeiras, ler livros e cantar cantigas 

que incluam este tipo de perguntas. 
   

31 

Cumprimenta ou responde a 

cumprimentos dos outros; pede e dá 

informações. 

Deve-se ensinar à criança as maneiras de cumprimentar 

e de responder. Fazer uma brincadeira a partir daqui, 

facilita este comportamento por parte da criança. 

   

 

 

Observações (outras informações que ache relevante indicar): 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA DE SINALIZAÇÃO 30-36 MESES 

Número de identificação: _____________  Data de nascimento: ___ / ___ / ______  Data: ___ / ___ / ______ 

 

 

Compreendo o meu Mundo 

Linguagem Receptiva/Atenção/Cognição 

 

 À medida que o bebé cresce ele: Coisas que se deve ter em conta: Observado 
Não 

observado 
Comentários 

30 
Aponta para objectos domésticos 

quando nomeados. 

Deve-se nomear tudo o que a criança vê à sua volta, para 

que ela aprenda. 
   

31 
Alterna a vez quando brinca ou 

conversa, com ajuda ocasional. 

Alternar a vez é uma competência social importante. Estes 

jogos devem ser iniciados com os adultos para que a 

criança o consiga fazer com outras crianças. 

   

32 
Aponta imagens de objectos comuns, 

quando nomeados. 

Pode-se nomear objectos que se encontrem em livros, 

revistas e ajudar a criança a apontá-los e nomeá-los. 
   

34 
Participa em brincadeiras de 

dramatização. 

Este tipo de brincadeiras envolvem uma grande quantidade 

de observação daquilo que os outros fazem. 
   

36 

Participa em sequências de 

brincadeira de faz de conta (pôr a 

mesa, cozinhar, comer). 

A observação e a participação em actividades familiares 

são transferidos para a brincadeira. A criança pratica-as 

num ambiente que conhece. 

   

 

 



 

 

Descobrindo a minha Voz 

Comunicação (gestual, oral)/Cognição 

 À medida que o bebé cresce ele: Coisas que se deve ter em conta: Observado 
Não 

observado 
Comentários 

32 

Identifica as rotinas diárias. Ex.: diz que não quer 

dormir, enquanto almoça, sabendo que a seguir vai 

dormir a sesta; pede que lhe leiam uma história, quando 

está vestir o pijama, sabendo que a seguir vai dormir. 

Saber o que se passa durante o dia ajuda 

a criança a compreender o conceito de 

tempo. 

   

33 
Usa pelo menos 50 palavras ou símbolos de linguagem 

gestual. 

Falar sobre as actividades dos adultos e 

da criança ajuda-a a desenvolver o seu 

vocabulário. 

   

34 Usa plurais regulares. 

É através da linguagem que o adulto 

utiliza que a criança vai tomar 

conhecimento do conceito de quantidade 

(ex.: sapato e sapatos). 

   

35 Faz recados simples. 

A experiência diária possui verdadeiras 

oportunidades para a criança praticar 

isto; i.e. "vai dizer à mana que o almoço 

está pronto". 

   

36 Faz perguntas do tipo "como" e "porquê". A curiosidade promove a aprendizagem.    

 

Observações (outras informações que ache relevante indicar): 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 

Fichas de Sinalização dos 3 aos 6 anos 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE SINALIZAÇÃO 3-4 ANOS 

Número de identificação: ____ Data de nascimento: __ / __ / ____ Data: __ / __ / ____ 
 

Observado (√) 

Não observado (x) 
 

145 Usa frases de 4 palavras;  

150 Mantém uma conversa simples;  

151 Nomeia objectos pequenos e grandes;  

152 A pedido, aponta 10 partes do corpo;  

153 A pedido verbal, aponta para um rapaz/menino e para uma rapariga/menina;  

154 Conta até 3, por imitação;  

155 Descreve 2 acontecimentos ou personagens de uma história conhecida ou de um 

programa de televisão; 

 

157 Diz “se faz favor” e “obrigado” em 50% das vezes, sem que lhe lembrem;  

158 Atende o telefone, chama o adulto ou fala com pessoas conhecidas;  

159 Faz perguntas com “Onde” e “Quem”;  

160 Presta atenção a uma história durante 5 minutos;  

161 Responde correctamente a ordens com “Fora” e “Atrás”;  

162 Repete canções/lenga-lengas em que se brinca com os dedos;  

163 Conta até 10 objectos, por imitação;  

165 Espera pela sua vez;  

168 Faz perguntas com “Porque é que” e espera pela resposta do adulto;  

169 A pedido nomeia 3 cores;  

170 Nomeia 3 formas ,  e ;  

171 Executa séries de 2 ordens não relacionadas;  

172 Diz o nome completo quando se lhe pede;  

173 Responde a perguntas simples com “Como....?”;  

174 Repete sequências ou séries de sons;  

175 Emprega verbos regulares no passado;  

176 Diz se os objectos são iguais/diferentes;  

177 Usa adjectivos referentes ao tamanho em situações familiares;  

179 Planeia sequências de actividades, nomeando-as à medida que se desenvolvem (ex.: 

preparar o lanche, comer…). 

 

180 Fala sobre o que está a acontecer;  

181 Responde a perguntas com “Porquê” sobre pequenos episódios de uma história simples;  

182 Diz para que servem objectos comuns;  

183 Expressa acções futuras empregando “Vou...”, “Tenho de...”, “Quero...”;  

184 Usa plurais irregulares (“cães”, “caracóis”, “limões”, etc.);  

185 Relata 2 acontecimentos pela ordem em que ocorrem;  



 

 

186 Dramatiza uma variedade de experiências importantes relacionando-as com 

determinados objectos; 

 

187 Usa uma linguagem inteligível para os estranhos;  

A Usa mais gestos que palavras para dizer o que quer.  

B Omite sílabas em palavras tri e polissilábicas (ex.: tevisão em vez de televisão).  

C Omite e troca sons nas palavras (ex.: afé por café).  

D Distorce palavras a ponto de as tornar irreconhecíveis: ex.: biico por frigorífico  

E Distorce algum som (ex.: distorce s e z, o que é normalmente descrito como "sopinha de 

massa"). 

 

 

 

Observações (outras informações que ache relevante indicar): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE SINALIZAÇÃO 4-5 ANOS 

Número de identificação: ____ Data de nascimento: __ / __ / ____ Data: __ / __ / ____ 

 

Observado (√) 

Não observado (x) 

 

188 Obedece a uma série de 3 ordens;  

189 Aponta ou junta um par de objectos/imagens quando se lhe pede;  

190 Usa frases compostas (por ex: “Dei um pontapé na bola e ela foi parar à rua”);  

191 Quando se lhe pede, sabe encontrar “a parte de cima”/”no cimo” e “a parte de baixo”/”no 

fundo” dos objectos; 

 

192 Refere situações/coisas absurdas numa imagem;  

193 Emprega as palavras “Irmão”, “Irmã”, “Avó”, “Avô”;  

194 Diz a palavra final em analogias de opostos;  

195 Conta uma história conhecida sem ajuda de ilustrações;  

196 Numa imagem diz o que é que não pertence a uma determinada classe (por ex: uma 

coisa que não é animal); 

 

197 Diz se 2 palavras rimam ou não;  

198 Diz frases complexas (por ex: Ela quer que eu entre porque.......”;  

187 Usa uma linguagem inteligível para os estranhos;  

A Usa mais gestos que palavras para dizer o que quer.  

B Omite sílabas em palavras tri e polissilábicas (ex.: tevisão em vez de televisão).  

C Omite sons nas palavras (ex.: afé por café).  

D Distorce palavras a ponto de as tornar irreconhecíveis: ex.: biico por frigorífico  

E Distorce algum som (ex.: distorce s e z, o que é normalmente descrito como "sopinha de 

massa"). 

 

F Omite a consoante final nas sílabas (ex.: lápi em vez de lápis)  

G Faz assimilações, ou seja, assemelha dois sons na palavra (ex.: rarrafa em vez de 

garrafa). 

 

H Substitui consoantes nas palavras (exs.: cama em vez de gama; crilo em vez de grilo, 

dopa em vez de sopa; cassa em vez de casa; teto por dedo; topo por copo; quinta por 

tinta). 

 

 

Observações (outras informações que ache relevante indicar): 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE SINALIZAÇÃO 5-6 ANOS 

Número de identificação: ____ Data de nascimento: __ / __ / ____ Data: __ / __ / _____ 
 

Observado (√) 

Não observado (x) 
 

200 Aponta para “Alguns”, “Muitos”, “Vários”;  

201 Diz a morada;  

202 Diz o número de telefone;  

203 Aponta o grupo que tem “Mais”, “Menos” ou “Poucos”;  

204 Conta anedotas simples;  

205 Relata experiências diárias;  

206 Descreve a localização ou movimento, usando “Através de/Pelo...”, “Desde...”, “Até...”, 

“Por cima de...”; 

 

207 Responde a perguntas com “Porquê?” dando uma explicação;  

208 Põe por ordem e conta uma história com 3-5 cartões;  

209 Define palavras;  

210 Responde a : “Diz-me o oposto/Contrário de...”;  

211 Responde a perguntas do tipo: “O que é que acontece se .....(deixas cair o ovo?)”;  

212 Emprega “Ontem” e “Amanhã” correctamente;  

213 Pergunta o significado de palavras novas ou que não se usam muito frequentemente.  

187 Usa uma linguagem inteligível para os estranhos;  

A Usa mais gestos que palavras para dizer o que quer.  

B Omite sílabas em palavras tri e polissilábicas (ex.: tevisão em vez de televisão).  

C Omite sons nas palavras (ex.: afé por café).  

D Distorce palavras a ponto de as tornar irreconhecíveis: ex.: biico por frigorífico  

E Distorce algum som (ex.: distorce s e z, o que é normalmente descrito como "sopinha de 

massa"). 

 

F Omite a consoante final nas sílabas (ex.: lápi em vez de lápis)  

G Faz assimilações, ou seja, assemelha dois sons na palavra (ex.: rarrafa em vez de 

garrafa). 

 

H Substitui consoantes nas palavras (exs.: cama em vez de gama; crilo em vez de grilo, 

dopa em vez de sopa; cassa em vez de casa; teto por dedo; topo por copo; quinta por 

tinta). 

 

I Omite, substituiu ou distorce as consoantes "l" e "r" (ex.: caro).  

 

Observações (outras informações que ache relevante indicar): 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 

Itens direccionados à avaliação das componentes articulatória e fonológica 

 

 

 

 



 

 

Questionário de alterações de comunicação, linguagem e fala 

Construção baseada em (LIMA, 2009, LOWE, 1996, PUYUELO et al., 2007, REBELO, 2006) 

 

Observado (√) 
Não observado (x) 

 

3-4 anos 

Usa uma linguagem inteligível para os estranhos;  

Usa mais gestos que palavras para dizer o que quer.  

Distorce palavras a ponto de as tornar irreconhecíveis: ex.: biico por frigorífico  

Omite sílabas em palavras tri e polissilábicas (ex.: tevisão em vez de televisão).  

Omite e troca sons nas palavras (ex.: afé por café).  

Distorce algum som.  

 

4-5 anos 

Usa uma linguagem inteligível para os estranhos;  

Usa mais gestos que palavras para dizer o que quer.  

Distorce palavras a ponto de as tornar irreconhecíveis: ex.: biico por frigorífico  

Omite sílabas em palavras tri e polissilábicas (ex.: tevisão em vez de televisão).  

Omite e troca sons nas palavras (ex.: afé por café).  

Omite a consoante final nas sílabas (ex.: lápi em vez de lápis)  

Substitui consoantes nas palavras (exs.: cama em vez de gama; crilo em vez de grilo, dopa 

em vez de sopa; cassa em vez de casa; teto por dedo; topo por copo; quinta por tinta). 

 

Faz assimilações, ou seja, assemelha dois sons na palavra (ex.: rarrafa em vez de garrafa).  

Distorce algum som.  

 

5-6 anos 

Usa uma linguagem inteligível para os estranhos;  

Usa mais gestos que palavras para dizer o que quer.  

Distorce palavras a ponto de as tornar irreconhecíveis: ex.: biico por frigorífico.  

Omite sílabas em palavras tri e polissilábicas (ex.: tevisão em vez de televisão).  

Omite e troca sons nas palavras (ex.: afé por café).  

Omite a consoante final nas sílabas (ex.: lápi em vez de lápis).  

Omite ou distorce as consoantes l e r (ex.: caro).  

Substitui consoantes nas palavras (exs.: cama em vez de gama; crilo em vez de grilo, dopa 

em vez de sopa; cassa em vez de casa; teto por dedo; topo por copo; quinta por tinta). 

 

Faz assimilações, ou seja, assemelha dois sons na palavra (ex.: rarrafa em vez de garrafa).  

Distorce algum som.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13 

Análise individual das crianças participantes no estudo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Participante Idade Sexo TALC TFF-ALPE FF PAOF Outras observações Conclusões 
Acompanhamento 

de Terapia da Fala 

1 11M M ------- ------- ------- ------- 
Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

2 2A7M M Sem alterações. ------- ------- ------- 
Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

3 2A1M F ------- ------- ------- ------- 
Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

4 2A10M M Sem alterações. ------- ------- ------- 
Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

5 1A2M M ------- ------- ------- ------- 
Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

6 2A6M F 

Compreensão: 

Percentil 10 

Expressão: 

Percentil 75 

------- ------- 

Encontra-se no limite 

inferior da faixa etária. 

Tem um gémeo. 

Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

7 1A10M F ------- ------- ------- ------- 
Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

12 2A6M M 

Compreensão e 

Expressão: < 

Percentil 5 

------- ------- ------- 

Atraso de 

desenvolvimento da 

linguagem 

SIM 

13 2A6M M 
Sem alterações 

significativas. 
------- ------- Tem um gémeo. 

Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

15 2A6M F 

Compreensão: 

Percentil 10 

Expressão: 

Percentil 50 

------- ------- 

Criança tímida. 

Encontra-se no limite 

inferior da faixa etária. 

Tem um gémeo. 

Sem alterações
 

significativas. 
NÃO 

20 4A11M M 

Compreensão: 

Percentil 10 

Expressão: 

Percentil 25 

Fonético: 

- < Percentil 5 

- Não produz 

espontaneamente z, r, . 

- Sigmatismo. 

Fonológico 

- ≤ Percentil 10: OCF, 

RSA, RGC; OCL; PAL e 

Morfologia 22/24: 

Supraoclusão e 

palato ogival 

Função 44/44 

------- 

Atraso de 

desenvolvimento da 

linguagem ligeiro. 

Perturbação 

fonológica. 

Perturbação 

articulatória. 

SIM 



 

 

outros PA. 

- Outros processos: SL 

21 5A8M M 

Compreensão: 

Percentil 10 

Expressão: 

Percentil 50 

Fonético: 

- < Percentil 10 

Fonológico: 

- ≤ Percentil 10: 

RGC e OCF 

------- Criança tímida. 
Perturbação 

fonológica. 

Aconselhamento de 

estratégias. 

Risco de 

desenvolvimento de 

perturbação 

fonológica. 

Indicação de 

vigilância. 

22 4A5M F 

Compreensão: < 

Percentil 5 

Expressão: 

Percentil 10 

Fonético: 

- < Percentil 5. 

Fonológico: 

- ≤ Percentil 10: OCF; 

RSA; RGC; DESP e 

PAL. 

------- 

Não verbalizava na escola, 

quer com o educador, quer 

com os pares, motivo pelo 

qual o preenchimento da 

ficha de sinalização revelou 

diferenças significativas. 

Atraso de 

desenvolvimento da 

linguagem. 

Perturbação 

fonológica. 

SIM 

23 5A11M F Sem alterações. 

Fonético: 

- < Percentil 5. 

- Omissão do //. 

- Sigmatismo. 

Fonológico: 

- ≤ Percentil  5: OCF /l,r/, 

RGC. 

Morfologia 

17/24: 

- Exognata e 

prógnata 

- Linguoversao 

superior e inferior 

- Infraoclusão 

anterior 

Função 41/44: 

- Não faz 

lateralização 

labial nem 

retracção da 

mandíbula 

------- 
Perturbação 

articulatória. 
SIM 

24 3A8M F Sem alterações. 

Fonético: 

- Percentil 25. 

- Sigmatismo discreto. 

Fonológico: 

-≤ Percentil 10: RSA, 

Morfologia: 21/24 

- Exognata e 

prógnata 

- Palato ogival 

Função: 44/44 

------- 

Sem alterações 

linguísticas. 

Sigmatismo discreto. 

Aconselhamento de 

estratégias. 

Risco de 

desenvolvimento de 

perturbação 



 

 

PAL articulatória. 

Indicação de 

vigilância. 

25 5A1M F Sem alterações. 

Fonético: 

- < Percentil 10 

- Não produz os 

fonemas /l,/. 

Fonológico: 

- Percentil ≤ 10: OCF; 

RSA 

- Outros processos: SL; 

3 metáteses fonema /r/ 

 

Morfologia: 19/24 

- linguoversão 

superior e inferior 

- infraoclusão 

anterior: mordida 

aberta 

- amígdalas 

hipertrofiadas 

Função: 42/44 

- retracção e 

infraversão 

interna da língua 

 

Otites prévias ao ingresso 

na escola. 

Perturbação 

articulatória. 
SIM 

26 4A4M M 

Compreensão: < 

Percentil 10 

Expressão: 

Percentil 90 

Fonético: 

- < Percentil 10 

Fonológico: 

- ≤ Percentil 10: OCF, 

RSA, RGC 

------- Criança tímida. 

Sem alterações 

linguísticas 

significativas, à 

excepção de algumas 

alterações fonológicas. 

Aconselhamento de 

estratégias. 

Risco de 

desenvolvimento de 

perturbação 

fonológica. 

Indicação de 

vigilância. 

27 3A9M F Sem alterações. Sem alterações. ------- ------- 
Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

28 4A11M F Sem alterações. Sem alterações. ------- ------- 
Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

29 5A2M M Sem alterações. 

Fonético: 

- < Percentil 25. 

Fonológico: 

- < Percentil 5: DESP 

------- ------- 
Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

31 4A3M M 
Compreensão: 

< Percentil 10 

Fonético: 

- < Percentil 5 
------- ------- 

Sem alterações 

linguísticas, à 

Aconselhamento de 

estratégias. 



 

 

Expressão: 

Percentil 50 

Fonológico: 

- < Percentil 10: OCF, 

RGC, OCL, DESP 

excepção de algumas 

alterações fonológicas. 

Risco de perturbação 

fonológica. 

Indicação de 

vigilância. 

33 3A3M M Sem alterações. 

Fonético: 

- < Percentil 50 

Fonológico: 

- < Percentil 10: PAL 

------- ------- 
Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

35 4A F Sem alterações. 

Fonético: 

- < Percentil 10 

Fonológico: 

- ≤ Percentil 10: RGC. 

------- ------- 
Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

37 3A8M M Sem alterações. 

Fonético: 

- < Percentil 50 

Fonológico: 

- < Percentil 10: RSA, 

PAL 

------- ------- 
Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

39 4A M 

Compreensão: < 

Percentil 5 

Expressão: 

< Percentil 5 

Fonético: 

- < Percentil 5 

Fonológico: 

- < Percentil 10: OCF, 

RSA, RGC, DESP, PAL 

- Outros processos: SL, 

assimilações, 

metáteses, palavras 

idiossincráticas, redução 

de ditongos. 

------- 

Perturbação de 

hiperactividade e défice de 

atenção. 

Síndrome de 

comportamento de 

oposição. 

Atraso de 

desenvolvimento da 

linguagem. 

Perturbação 

fonológica. 

SIM 

41 4A4M F Sem alterações. 

Fonético: 

- < Percentil 10 

Fonológico: 

- ≤ Percentil 10: RSA. 

------- ------- 
Sem alterações 

significativas. 
NÃO 

Legenda: Omissão da consoante final (OCF); Redução de sílaba átona pré-tónica (RSA); Redução do grupo consonântico (RGC); Semivocalização de líquida (SL); 

Oclusão (OCL); Anteriorização (Ant); Despalatalização (DESP); Posteriorização (POST); Palatalização (PAL); Desvozeamento (DESV); Processos adicionais (PA) 

 


