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RESUMO
Introdução: A linguagem é uma das mais complexas habilidades humanas. O seu
desenvolvimento pode ser estudado em diferentes aspectos de organização e
sequência de comportamentos de recepção e expressão. A pragmática da linguagem
refere-se a habilidades, com grande papel neste desenvolvimento, voltadas à
comunicação em sua função social por meio de comportamentos gestuais, vocais e
verbais. Desvios no desenvolvimento de habilidades pragmáticas podem alertar
possíveis alterações futuras de outros aspectos de linguagem e de habilidades de
inserção social. Um dos recursos para avaliar aspectos pragmáticos da linguagem é
o Language Use Inventory, um questionário para pais de crianças entre 18 e 47
meses. Objetivos: Verificar as características das respostas fornecidas pelos pais,
nas diferentes áreas do Language Use Inventory (LUI/PB), em crianças com relato de
suspeita, ou com diagnóstico de alteração no desenvolvimento. Método: realiza-se,
então, uma pesquisa de corte transversal e descritivo. Os participantes foram
selecionados a partir de um banco de dados de crianças que participaram da 1ª etapa
do estudo de adaptação e validação do questionário Language Use Inventory para o
Português Brasileiro no período de junho de 2020 a abril de 2021, num total de 75
registros, com amostra final de 52 indivíduos, entre 18 e 47 meses (29 meninos e 23
meninas). Considerou-se todas as 182 questões do LUIPB e constituiu-se dois grupos
- com queixa (GQ) e sem queixa (GS) - a partir de respostas às questões relativas à
saúde da criança. Analisou-se comparativamente as pontuações de cada parte e no
total do LUI, relativamente às variáveis sexo e idade. Para os comparativos entre
grupos e intra grupo masculino de Queixa (sem Queixa x Com Queixa) quanto às
variáveis de interesse, foram aplicados teste não paramétrico de Mann-Whitney.
Resultado: Houve diferença estatística entre os grupos com e sem queixa na parte 1,
2 e no total. Por características de distribuição da amostra não foi possível análise
estatística entre GQ e GS com as variáveis de sexo e idade. Conclusão: Crianças
cujos pais tinham queixas quanto ao seu desenvolvimento obtiveram escores
estatisticamente mais baixo do que aquelas crianças sem queixa nos aspectos de
palavras e frases e total do LUI. Houve diferenças nas médias do uso de gestos
conforme a faixa etária, porém sem significância estatística. Os resultados sugerem a
importância da continuidade de pesquisas com o LUI para o acompanhamento de
crianças com queixa de desenvolvimento.

Palavras-chave: Questionário. Linguagem infantil. Desenvolvimento da linguagem.

ABSTRACT
Introduction: Language is one of the most complex human abilities. Its development
can be studied in different aspects of organization and sequence of receptive and
expressive behavior. The pragmatics of language refers to abilities, with a large role in
this development, aimed at communication in its sociais function through gestural,
vocal and verbal behavior. Deviations in the development of pragmatic skills may alert
possible future changes in other aspects of language and social insertion skills. One
of the resources for assessing the aspects of pragmatic language is the Language Use
Inventory, a questionnaire for parents of children aged 18 to 47 months. Objectives:
Verify the characteristics of the responses provided by parents, in the different areas
of the Language Use Inventory (LUI / BP), in children with reports of suspicion, or with
a diagnosis of developmental disorders. Method: a cross-sectional and descriptive
research was carried out. Participants were selected from a database of children who
participated in the 1st stage of the study of adaptation and validation of the Language
Use Inventory questionnaire for Brazilian Portuguese from June 2020 to April 2021, in
a total of 75 records, with a final sample of 52 individuals, aged between 18 and 47
months (29 boys and 23 girls). All 182 questions from the LUIPB were considered and
two groups were created - with a complaint (GQ) and without a complaint (GS) - based
on responses to the questions related to the child's health. The scores of each part
and the total LUI were comparatively analyzed, in relation to gender and age variables.
For comparisons between groups and intra-male group of Complaints (without
Complaint vs. With Complaint) regarding the variables of interest, the nonparametric
Mann-Whitney test was applied. Results: There was a statistical difference between
groups with and without complaints in part 1, 2 and in total. Due to sample distribution
characteristics, statistical analysis between GQ and GS with gender and age variables
was not possible. Conclusion: Children whose parents had complaints about their
development had statistically lower scores than those children without complaints in
terms of words and phrases and total LUI.There were differences in the mean scores
in the use of gestures according to age group, but without statistical significance. The
results suggest the importance of continuing research with the LUI for monitoring
children with developmental complaints.
Keywords: Questionnaire. Child Language. Language development.
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1.

INTRODUÇÃO
Podemos definir a linguagem como um sistema convencional utilizado na

representação de conceitos através de símbolos arbitrários, e regras para a
combinação desses símbolos (Owens, 2001). Essa é uma das maiores formas de se
expressar e de se relacionar com outros (Sandri et al., 2009), e para que isso ocorra
de modo eficaz é importante entender sobre a interação humana (Owens, 2001).
Quanto à aquisição da linguagem, seu desenvolvimento segue um padrão com fases
de ordem previsível (Owens, 2001).
Através da comunicação os indivíduos são capazes de compartilhar
informações e ideias, sejam estas de forma verbal ou não-verbal (Phutela, 2015).
Entretanto, é relevante destacar que antes do desenvolvimento dos aspectos
comunicativos verbais, temos os não verbais (Schirmer et al. 2004), ou seja, a
comunicação, sem a utilização de palavras ou frases, para chamar a atenção de uma
pessoa, expressar pensamentos, explorar mensagens, e entre outros (Phutela, 2015).
Desta maneira, nos primeiros meses de vida, o bebê é capaz de reconhecer diferentes
tons e inflexões, rir de expressões engraçadas e usar gestos sociais (Perissinoto et
al., 2002; Owens, 2001). Concomitantemente, ele produz sílabas repetidas variando
de entoação, e mais à frente começa a falar uma ou duas palavras, imitando inflexões,
ritmos e expressões faciais (Owens, 2001), utilizando ambos aspectos verbais e não
verbais. Esta colaboração é observada ao longo de todo o início do desenvolvimento
da linguagem, como por exemplo aos 12 meses, conforme a criança começa a utilizar
frases pequenas e incompletas (Owens, 2001), expressando diferentes emoções e
comunicando sentimentos, desejos e interesses, tanto de forma verbal (palavras e
frases) quanto não-verbal (choro ou gestos), ou no período de dois aos três anos
quando já é capaz de perguntar “o que é isso?”, entender o “como” e o “onde”,
respondendo adequadamente, através da utilização e compreensão da variação da
prosódia (Chiari et al., 1991).
Tendo conhecimento que o desenvolvimento da linguagem segue uma ordem
cronológica, e que antes de nos comunicarmos por palavras utilizamos meios não
verbais, diversos instrumentos de avaliação foram criados com base nestes marcos
do desenvolvimento. Com isso, uma das formas de se avaliar a linguagem é através
de questionários respondidos pelos pais. Importante ressaltar que, durante esta leitura

11

será referido como “pais” o responsável da criança que possui um papel central em
sua vida, podendo este ser uma tia, avó, ou outro familiar.
Em um estudo realizado por Sachse & Suchodoletz (2008), foi observado que
avaliar a linguagem de crianças pequenas durante a conversação em situação clínica
é uma tarefa árdua. A criança pode não mostrar espontaneidade, reduzindo a
expressão verbal e o tempo de atenção. Desta forma, para facilitar a avaliação da
criança adota-se questionários de relato dos pais, já que conseguem analisar a
linguagem da criança em diversas situações (Sachse & Suchodoletz, 2008). Ademais,
os pais são capazes de descrever comportamentos ou habilidades que o examinador
talvez não conseguisse observar (Diamond & Squires, 1993), e possuem uma maior
familiaridade com a fala e o uso de meios não-verbais da criança (Prout, 1978). Assim,
esta é uma forma de avaliação mais rápida e fácil de se realizar, por um menor custo
(Sachse & Suchodoletz, 2008).
Uma forma de se aplicar este tipo de avaliação, é via a plataforma on-line. A
internet vem crescendo cada vez mais, e de acordo com Ahern (2005) é uma
ferramenta utilizada diariamente para a comunicação por todo o mundo, podendo ser
usada para diversas intenções, dentre elas, as pesquisas na área da saúde. Esta
forma de pesquisa traz certas vantagens, como a velocidade, pontualidade e
conveniência, podendo ser respondida quando o entrevistado julgar melhor para ele
(Evans & Mathur, 2005). Além disso, esta forma de entrevista permite alcançar
populações que, normalmente, seriam de difícil acesso (Eaton & Struthers, 2002), e
costuma ter um preço mais acessível (Ahern, 2005).
Estes questionários voltados ao relato dos pais demonstram ser uma boa
medida do desenvolvimento da linguagem formal (Dale, 1991), traçando um padrão
de normalidade do desenvolvimento nos diferentes subsistemas da linguagem
(sintaxe, morfologia, fonologia, semântica e pragmática). Desta forma, estes
instrumentos possibilitam a identificação de atrasos ou desvios no desenvolvimento
da linguagem. Sendo isto importante para um diagnóstico e intervenção
fonoaudiológica precoce, o que resultará em melhores resultados e prognósticos.
Um destes instrumentos é o Language Use Inventory (LUI), um questionário
padronizado, para crianças entre 18 e 47 meses de idade, respondido pelos pais,
relacionado ao uso da linguagem em diversas situações do dia a dia para avaliar as
habilidades pragmáticas (O’Neill, 2009). A linguagem pragmática é a comunicação
social, ou seja, a ponte entre o que foi falado e o que o interlocutor tinha a intenção
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de comunicar naquele determinado contexto (Papafragou, 2018), envolvendo tanto
comportamentos não verbais quanto verbais (Micheletti et al., 2020). A pragmática
vem demonstrando um grande papel no desenvolvimento, deixando claro a
importância de sua avaliação já em pré-escolares (Miller et al., 2014).
Sendo assim, o Language Use Inventory é capaz de detectar possíveis desvios
na linguagem de ordem pragmática, como por exemplo aqueles que se manifestam
no autismo. De acordo com o DSM-V (APA, 2013), autismo é um transtorno do
neurodesenvolvimento onde o indivíduo tem diferenças persistentes na comunicação,
relações interpessoais e interação social em diversos ambientes. Os comportamentos
pragmáticos vistos em indivíduos com transtorno do espectro autista são variados,
sendo alguns destes: o uso incomum de contato visual, a dificuldade em expressar e
ler emoções na expressão facial, a falta de uso e de compreensão de gestos
comunicativos não verbais, as dificuldades com a manutenção do tópico, o excesso
de fala e reciprocidade de conversação, os interesses restritos e repetitivos, entre
outros (Sandri et. al., 2009).
Portanto, este estudo tem como foco verificar as características das respostas
fornecidas pelos pais nas diferentes áreas da versão em Português do Language Use
Inventory (Brocchi et al., 2019), daquelas crianças com relato de alguma suspeita, ou
que já possuíam diagnósticos definidos, de alterações no desenvolvimento de
linguagem. Tendo-se como objetivos a verificação, quanto aos gestos, se as crianças
dos pais com queixas demonstraram uma menor pontuação na Parte 1 (uso de gestos)
do LUI, e quanto a pontuação geral do LUI, se estas crianças obtiveram uma menor
pontuação.
1.1 OBJETIVO
Comparar os resultados do Language Use Inventory daquelas crianças com
relato de alguma suspeita, ou que já possuíam diagnósticos definidos, de alterações
no desenvolvimento de linguagem, com aquelas em que não há queixas na família.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A seguir será apresentada a revisão de literatura do estudo atual.

2.1 Desenvolvimento da Linguagem
É através da linguagem que os indivíduos são capazes de compartilhar ideias,
sentimentos

e

diferentes

informações

(Fasold

&

Connor-linton,

2006).

O

desenvolvimento típico da linguagem segue um percurso semelhante para todas as
crianças com o desenvolvimento normal, havendo uma sequência previsível dos
principais marcos, mesmo com diferenças individuais (King, 2006; Rvachew, 2005).
A comunicação tem início já nos primeiros meses de vida, em que a criança se
comunica através de gestos, expressões faciais e movimentos corporais (Camargo,
et al. 2015). O primeiro som emitido por todos os bebês é o choro. Por volta do
segundo mês até o quinto mês, tem início do balbucio (sons semelhantes às vogais
ou consoante-vogal), e este mantém-se até cerca de um ano de idade. Por volta dos
seis e dez meses, o mesmo começa a se conformar com os padrões da linguagem
adulta (King, 2006).
Frankenburg et al (1990) encontraram que no primeiro mês de vida o bebê está
vocalizando e até os nove meses é capaz de emitir sílabas isoladas e imitar sons, e
aos 10 meses já está combinando sílabas. De acordo com Fleming Salvador et al
(2009) há uma variabilidade quanto ao momento em que a criança emite sua primeira
palavra, ou seja, quando começam a atribuir significados específicos aos sons que
produzem.
Segundo Perissinotto et al (2002), entre os 13 e 15 meses, além de já falar sua
primeira palavra, a criança é capaz de repetir palavras emitidas por um interlocutor e
onomatopéias, e Owens (2001) encontrou que nesta idade a criança tem um
vocabulário expressivo de 4 a 6 palavras, chegando a emitir até 20 palavras aos seus
um ano e meio de vida, em que começa a falar frases com duas palavras.
Aos 2 anos, a criança consegue comunicar seus sentimentos, desejos e
interesses e já possui por volta de 300 palavras em seu vocabulário expressivo
(Owens, 2001; Perissinoto et al, 2002). Por volta do final do segundo ano de vida, temse um grande desenvolvimento do vocabulário das crianças, e durante este período,
as crianças começam a adicionar cerca de duzentas palavras por mês ao seu
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vocabulário (King, 2006). Dos 25 aos 30 meses a criança tem no mínimo 3 frases com
2 palavras, sendo que aos 3 anos já deve emitir frases com 3 (Perissinoto et al, 2002)
ou 4 palavras (Owens, 2001), além de utilizar pronomes, tentar contar e pedir
explicações sobre fatos que ocorreram e manter diálogos com troca de turno.
Dessa forma, é possível observar que, como citado anteriormente, os marcos
do desenvolvimento podem variar de acordo com diferentes estudos, mas estes
seguem uma mesma sequência cronológica.
2.2 Gestos
Ao se comunicar com alguém, isto é, transmitir uma ideia ou informação, é
possível fazer isso de forma verbal, através da fala, ou não verbal, por meio de
movimentos corporais, expressões faciais, gestos, postura, orientação, toques,
roupas, tempo e contexto cultural (Eunson, 2012). Neste tópico haverá um foco quanto
aos gestos.
Os gestos são movimentos, principalmente das mãos ou dos braços ao se
comunicar (Hostetter & Alibali 2007). Como explicado anteriormente, o uso de gestos
começa desde muito cedo, e estes gestos iniciais servem para o obtenção e
manutenção da atenção, e a comunicação com adultos, sendo essenciais para a
aprendizagem da linguagem (Mc Gregor & Capone, 2004). Inicialmente, a criança
utiliza sinais sem intenções comunicativas ou significados, e apenas depois estes se
tornarão convencionais (Camargo, et al. 2015). Os gestos têm um papel no
desenvolvimento dos símbolos, e existem diferentes termos para se referir aos tipos
de gestos (Lima & Cruz-Santos, 2012).
Aos seis meses de vida, a criança tem uma interação dinâmica com objetos,
além de uma interação com outras pessoas, expressando emoções e respondendo a
elas (Tomasello, 2003). Nesta mesma idade, Camargo et al. (2015) encontraram que
os bebês utilizam exclusivamente o gesto de alcançar, mas que a criança começa a
se comunicar intencionalmente apenas por volta dos 9 meses. Entre nove e doze
meses de idade começam a ter atenção compartilhada, acompanhando o olhar do
adulto e imitando seus comportamentos, e também começam a usar os gestos
dêiticos (Tomasello, 2003; Camargo et al, 2015).
Os gestos dêiticos são aqueles utilizados para direcionar a atenção do adulto
para algo externo (Lima & Cruz-Santos, 2012), como apontar para um objeto ou
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segurá-lo para o mostrar para alguém (Tomasello, 2003). Este pode ser usado de
forma imperativa, para fazer o adulto realizar algo com relação a um objeto ou evento,
ou declarativos, com a ideia de fazer o adulto prestar atenção a um objeto ou evento
(Tomasello, 2003). Esses comportamentos, especialmente o apontar, continuam a ser
usados ao longo do desenvolvimento (Mc Gregor & Capone, 2004).
Acredolo & Goodwyn (1988) acreditavam que os gestos parecem ser formas
de transição que serviam para ajudar os bebês em direção à função simbólica e
substituí-los até que a articulação de palavras específicas pudesse ser elaborada.
Dessa forma, estes gestos iniciais precedem o aparecimento das primeiras palavras,
que, como foi visto no tópico anterior, surge por volta do primeiro ano de vida.
Ao redor dos 12 meses, surgem novos tipos de gestos, os gestos de
reconhecimento, que são ações feitas em um objeto, representando-o quanto a sua
função (Mc Gregor & Capone, 2004). Outro tipo de gesto, o gesto representacional ou
simbólico, surge antes da criança atingir o estágio de 25 palavras (Acredolo &
Goodwyn, 1988). Nestes gestos o referente não está sendo manipulado, por exemplo,
o balançar dos braços para representar o voo de um pássaro (Mc Gregor & Capone,
2004).
Em um estudo de Capirci et al. (1996), foi observado que combinações modais
são comuns aos 16 e 20 meses, mas há um aumento na combinação de um gesto
dêitico

e

uma

palavra

representacional

(APONTAR

+ “água”),

aumentou

significativamente aos 20 meses. Foi visto por Iverson et al. (1994), um declínio do
uso de gestos em relação à fala aos 20 meses, os mesmos sugeriram que esta
mudança não foi devido a um declínio no nível absoluto de produção de gestos, mas
sim a uma mudança na forma como o gesto foi usado. Dessa forma, conforme a
criança se aproxima dos 2 anos, é possível observar uma preferência por palavras
faladas. Entretanto, Nicoladis et al. (1999), encontraram que aos 2 e 3 anos de idade,
o uso de gestos está principalmente associado ao ato de falar ao invés de gestos
apenas, tendo-se níveis parecidos com o de adultos.
2.3 Pragmática
A pragmática vem sendo estudada desde 1970, com um aumento neste campo
nas últimas décadas (Falkum, 2018). Dessa forma, a definição de pragmática é algo
problemático, que até mesmo inspirou Ariel (2010) a escrever um livro sobre o
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assunto. Entretanto para este estudo, a pragmática será definida como a ponte entre
o que foi falado e o que o interlocutor tinha a intenção de comunicar naquele
determinado contexto (Papafragou, 2018).
Para a aprendizagem da comunicação de forma eficiente as crianças precisam
de um conjunto de habilidades cognitivas em desenvolvimento, que fazem parte da
competência pragmática, incluindo a atenção conjunta, realização de inferências e até
a atribuição de estados mentais (Falkum, 2018).
Pais e responsáveis por bebês tendem a utilizar um padrão de entonação
especial ao se dirigir às crianças (Cooper & Aslin, 1990). Esta fala é caracterizada por
uma entonação exagerada com vocalizações curtas e agudas, geralmente
aumentando de tom (Fernald et al., 1989), e foi observada preferência pela fala dirigida
a crianças ao invés da fala dirigida à adultos desde recém-nascido, crescendo
conforme ficam mais velhos (Cooper & Aslin, 1990).
Do nascimento até os 9 meses de vida, a comunicação dos bebês é
essencialmente diática, com interações com seus responsáveis (Snow, 1977). Entre
9 e 12 meses de idade têm-se uma interação triádica, envolvendo uma coordenação
de suas interações com objetos e pessoas (Tomasello , 1995).
Tauzin e Gergely (2018) observaram que até mesmo crianças de 13 meses
podem reconhecer atos comunicativos ostensivos e inferir informações em um
determinado contexto. Ademais, também demonstrou que bebês são capazes de
leitura

mental

comunicativa,

reconhecem

a

transferência

de

informações

comunicativas de acordo com a troca contingente de diferentes sinais e inferem o
conteúdo relevante de outros sem a linguagem.
2.4 Desenvolvimento da Linguagem e a Perda Auditiva
A integridade do sistema auditivo central e periférico está diretamente
relacionada à aquisição da linguagem. Quando se tem uma falha nos mecanismos
envolvidos na audição é possível observar alterações nas habilidades de
comunicação, na fala, linguagem e no desempenho da leitura, escrita e cognição
(Moretti e Ribas, 2016). Dessa forma, como observado na análise de artigos realizada
por Oliveira et al. (2015), o desenvolvimento da linguagem está ligado ao
desenvolvimento das habilidades auditivas.
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Crianças com deficiência auditiva adquirem os sons da fala através de
informações auditivas distorcidas, utilizando-se também de pistas táteis e a leitura
orofacial, as quais podem ou não, dependendo do grau da perda auditiva, auxiliar a
criança a compreender a produção da fala. Os indivíduos com perdas auditivas nos
primeiros anos de vida têm uma percepção de fala alterada, afetando o
desenvolvimento de sua produção (Barzaghi e Mendes, 2015). Para que ocorra a
percepção e produção da fala são necessários diversos e complexos processos, os
quais sofrem um efeito da perda auditiva, acarretando em problemas na recepção das
informações auditivas (Barzaghi e Mendes, 2015).
O indivíduo com uma perda auditiva pode ter prejuízos no desenvolvimento da
linguagem, estando diretamente relacionado ao grau de deficiência auditiva, pois
quanto maior a perda, maior será a dificuldade da percepção e discriminação da fala,
e maiores serão os déficits na linguagem (Oliveira et. al., 2015). Assim, é comum que
o processo de desenvolvimento da fala e do sistema fonêmico fonológico não ocorra
adequadamente na presença de perdas auditivas, mesmo com a devida reabilitação
auditiva (Moretti e Ribas, 2016).
A deficiência auditiva não leva apenas a prejuízos da linguagem verbal, mas
também no desenvolvimento social, psíquico e educacional. Dessa forma, Curti et al.
(2010), avaliaram as habilidades pragmáticas de um grupo de crianças deficientes
auditivas e comparou com indivíduos ouvintes. Neste estudo, foi encontrado uma
diferença entre o número de atos comunicativos por minuto e meio comunicativo
utilizado. Ademais, a maioria das crianças com perda auditiva, utilizavam-se do meio
gestual para se expressar, mas não limitavam às funções comunicativas menos
interacionais.
Além disso, a presença de otites médias pode levar a perdas auditivas nas
crianças. Em um estudo realizado por Roberts et al. (2002), foi analisado a influência
da otite média com secreção e a perda auditiva associada durante os primeiros 4 anos
de vida quanto ao desenvolvimento da linguagem e desempenho acadêmico das
crianças, não sendo encontrados nas análises uma relação entre OMS e perda
auditiva durante os primeiros 4 anos de vida. No estudo de Paradise et al. (2000),
foram observadas correlações negativas estatisticamente significativas leves a
moderadas entre as durações cumulativas de OMS das crianças no primeiro ano de
vida ou em períodos de idade que incluíam o primeiro ano de vida e suas pontuações
em testes de vocabulário receptivo e expressivo. E no estudo de Balbani et al., (2003),
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que revisou artigos sobre o impacto das otites médias sobre a aquisição da linguagem
em crianças, encontrou que as principais consequências das otites médias e da perda
auditiva sobre a linguagem foram erros fonéticos e de articulação da fala, e de
dificuldade para compreensão da leitura.
Por fim, vale ressaltar que a idade do diagnóstico, etiologia, o comprometimento
coclear, tipo e grau de perda, participação da família e se já foi realizada atendimento
fonoaudiólogo e se os sistemas de amplificação são variáveis quanto ao
desenvolvimento destas crianças com deficiência auditiva (Barzaghi e Mendes, 2015).

2.5 Atraso do Desenvolvimento
A definição de “atraso no desenvolvimento” não tem um consenso, e sem uma
padronização do conceito tem-se variados termos, como atraso do desenvolvimento,
atraso

do

desenvolvimento

neuropsicomotor,

retardo

do

desenvolvimento

neuropsicomotor, atraso do desenvolvimento global, entre outros (Accardo e Whitman,
2003). Este atraso pode estar ligado a diversos fatores na infância, desde a
concepção, gravidez e parto (Dornelas et al., 2015).
Porém, o termo atraso no desenvolvimento é comumente usado para identificar
crianças que não atingiram os marcos de desenvolvimentos em uma ou mais partes
de desenvolvimento, como: a linguagem expressiva e receptiva, incluindo
comunicação social; resolução de problemas visuais (cognição não verbal);
desenvolvimento motor; desenvolvimento neurocomportamental; e desenvolvimento
socioemocional (Petersen et al., 1998). A seguir será melhor descrito quanto ao atraso
nas funções da linguagem.
2.6 Problema ou atraso de fala ou linguagem
A linguagem, como definida anteriormente, é a forma como os indivíduos são
capazes de compartilhar ideias, sentimentos e diferentes informações (Fasold &
Connor-linton, 2006), trocando informações (recebendo e transmitindo) de forma
efetiva, e a fala corresponde à realização motora da linguagem, a maneira como se
articulam os sons da fala (incluindo a fluência e produção vocal) (Prates et al., 2011).
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Como já citado anteriormente, a criança passa por marcos do desenvolvimento
da fala, os quais seguem uma ordem cronológica. A criança se comunica, inicialmente,
por meio não verbal, com gestos e contato visual, e insere, em seguida, palavras e
depois, frases. A aquisição normal da linguagem depende de diversos fatores, como
o contexto social, familiar e histórico pré, peri e pós-natal da criança, as experiências,
e capacidades cognitivas e orgânico-funcionais (Prates, 2011). Assim, de forma geral,
considera-se que a criança tem um atraso da fala quando esta está significativamente
abaixo do normal para crianças da mesma idade (Shetty, 2021), com uma prevalência
do sexo masculino com atraso de linguagem (Silva et al., 2008).
Alguns dos principais distúrbios de fala e linguagem em crianças e
adolescentes são o transtorno fonológico, a gagueira do desenvolvimento, alterações
no desenvolvimento da linguagem oral e da linguagem escrita (Prates, 2011). Estes
podem ser causados por diversos fatores, como a perda auditiva, atraso de
maturação, bilinguismo, depravação psicossocial, autismo, afasia receptiva e paralisia
cerebral (Shetty, 2021).
A gagueira é um distúrbio neurodesenvolvimental, iniciada na infância, que
influencia nos padrões normais da fala e da fluência (DSM V - APA, 2013), com a
presença de repetições ou prolongamentos de sons, de sílabas ou de palavras e/ou
por hesitações ou pausas frequentes que perturbam a fluência verbal (OMS, 2015).
Foram encontrados estudos que examinaram a hipótese controversa de que crianças
com gagueira têm habilidades de linguagem mais fracas do que crianças que não
gaguejam (Nippold, 2018; Watts et al., 2015; Walden et al., 2012; e Hollister et al.,
2017).
No estudo de Nippold (2018), cinco estudos publicados entre 2011 e 2018, que
examinaram a gagueira durante os estágios iniciais do desenvolvimento da
linguagem, foram revisados. O estudo não encontrou uma relação entre a gagueira e
habilidades de linguagem mais fracas. O mesmo foi observado nos estudos de Watts
et al. (2015), em que ocorreu o padrão oposto nas idades de 2, 3 e 4 anos.
2.7 Apraxia e o Desenvolvimento da Linguagem
De acordo com a Associação Americana de Fonoaudiologia, a apraxia de fala
na infância é um distúrbio neurológico do som da fala, com complicações na precisão
e consistência dos movimentos subjacentes à fala por déficits neuromusculares,
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resultando em erros na produção de sons da fala e prosódia. Essas crianças
apresentam: dificuldade com sequenciamento de fonemas, erros inconsistentes,
procura de sons, dificuldade em imitar movimentos orais, dificuldade em imitar sons e
palavras e padrões atípicos de entonação. Não demonstrando melhora esperada com
terapias de fala tradicionais (Fish, 2016).
Têm-se em diversas revisões de literatura que crianças com suspeita de
apraxia de fala também apresentam déficits de linguagem significativos (como,
Velleman & Strand, 1994; Lewis et al., 2004). Lewis et al. (2004), realizaram um estudo
com o objetivo de examinar as diferenças nas habilidades de fala/linguagem e
linguagem escrita entre crianças com suspeita de apraxia da fala na infância e
crianças com outros distúrbios de fala e som em idade escolar. Foi encontrado que,
quanto ao desenvolvimento de fala, a idade (em meses) para a primeira palavra variou
de 12 meses até 36 meses, a maioria estando acima dos 16 meses para este marco.
Como visto acima, de acordo com Perissinoto et al. (2002), é esperado que entre os
13 e 15 meses a criança já tenha falado sua primeira palavra.
Ademais, quanto a primeira frase, as crianças variaram de 18 a 48 semanas, a
maioria estando acima de 30 meses, também atrasados. Lewis et al. (2004),
encontraram também, nesta mesma pesquisa, que estas crianças demonstraram
déficits de linguagem receptiva e expressiva persistentes em todos os domínios, com
a linguagem receptiva superior à linguagem expressiva.
Outro estudo, de Thoonen et al. (1997), em que foram avaliadas 11 crianças
com diagnóstico de apraxia de fala na infância, mostrou que 8 destas crianças tinham
características claras de problemas no desenvolvimento da linguagem.
2.8 Estimulação natural cotidiana e Desenvolvimento da Linguagem
Diversos estudos pesquisaram a influência da estimulação da linguagem da
criança cotidiana e natural e como esta afeta o desenvolvimento da linguagem
(Sunderajan et al., 2019; Mondal et al., 2016; Oxford e Spieker, 2006; Morisset et al.,
1995; Mulyadi et al., 2009).
Um destes estudos, de Morisset et al. (1995), observou o efeito da estimulação
doméstica da linguagem de crianças pequenas e de famílias de baixa renda. Esta
pesquisa encontrou que crianças com atraso de linguagem em comparação com
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crianças

com

habilidades

de

linguagem

adequadas

tiveram

estimulação

significativamente menor em casa.
Sendo assim, é de grande importância um ambiente doméstico com boa
estimulação para o desenvolvimento infantil (Mulyadi et al., 2009).
3. MÉTODO
3.1 Aspectos Éticos
Este é um trabalho de corte transversal e descritivo. A aprovação ética para a
pesquisa foi concedida pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
de São Paulo, 1325/2019. Os participantes foram recrutados a partir de um banco de
dados de crianças que participaram do estudo da tradução do Language Use
Inventory para o português. Os pais das crianças do estudo em questão responderam
ao LUI quando seu filho tinha entre 18 e 47 meses de idade.
3.2 Casuística
Este estudo contou com a participação de pais de crianças entre 18 e 47 meses
de vida, que responderam ao questionário online da versão em português do
Language Use Inventory (Brocchi et al., 2019), do período de junho de 2020 a abril de
2021.
Inicialmente, foram estudados questionários de 75 sujeitos. Considerou-se o
critério de inclusão para o atual estudo, o preenchimento de todas as 182 perguntas
do questionário, da identificação e áreas do LUI, compostas por 3 partes, com 13, 31
e 138 perguntas respectivamente.
Portanto, não foram considerados 16 sujeitos por não completarem o
questionário e outros sete por não preencherem o critério de idade, resultando em um
total de 52 indivíduos na amostra final.
3.3 Material
Para este estudo foi utilizado a versão traduzida para o português brasileiro do
Language Use Inventory (O’Neill, 2017). O questionário LUI (Language Use
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Inventory), foi desenvolvido por Daniela O’Neill, da University of Waterloo (Canadá),
publicado em 2009. É um questionário respondido por pais ou responsáveis, com o
propósito de avaliar o uso e desenvolvimento da linguagem pragmática de crianças
de 18 e 47 meses de idade.
O LUI possui uma página referente aos dados de identificação, preenchido com
nome da criança, sexo, data de nascimento, data de preenchimento e nome da pessoa
que preencheu o questionário. Além disso, há também instruções quanto à forma de
responder ao mesmo. Este inventário é composto por 14 subescalas, divididas em
três partes.
A primeira parte, com questões quanto ao uso de gestos da criança para se
comunicar, está organizada em duas subescalas: “Como seu filho usa gestos para
pedir alguma coisa” (11 itens) e “Como seu filho usa gestos para que você perceba
alguma coisa” (2 itens). Os itens dentro destas subescalas eram questões de sim ou
não.
A segunda parte, que só pode ser respondida caso a criança utilize pelo menos
uma palavra diariamente, tem como título “A comunicação da criança com palavras”,
com 3 subescalas: C “Tipo de palavras que o seu filho utiliza” (21 itens e 2 questões
abertas), D “Pedidos de ajuda do seu filho” (7 itens), D “Interesses de seu filho” (4
itens e 1 questão aberta). Nesta seção, tem-se perguntas de sim ou não, mas também
perguntas e respostas abertas e na escala Likert (nunca, raramente, às vezes,
frequentemente e já não usa).
Na terceira parte, “Frases do seu filho”, existem 8 subescalas: F “Como seu
filho usa as palavras para fazer você perceber alguma coisa” (6 itens); G “Perguntas
e comentários do seu filho” (9 itens); H “Perguntas e comentários do seu filho sobre si
próprio ou outras pessoas” (36 itens); I “Uso de palavras pelo seu filho em atividades
com os outros” (14 itens); J “Provocação e senso de humor do seu filho” (5 itens
fechados e 1 questão aberta); K “Interesse do seu filho por palavras e linguagem” (12
itens); L “Interesses do seu filho quando fala (5 itens abertos e fechados); M “Como
seu filho adapta a conversa com outras pessoas (15 itens); N “Como seu filho constrói
frases ou histórias” (36 itens). Esta parte é composta de perguntas dicotômicas e
abertas.
Por último, há uma página de identificações adicionais, como a profissão e
escolaridade dos pais, cidade e estado de residência e dados de identificação da
criança em relação à sua saúde (complicações significativas ao nascimento, problema
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ou atraso de fala ou linguagem, perda auditiva e outros problemas de saúde) e
exposição a outras línguas.
O LUI fornece uma pontuação percentual para o desempenho da criança em
cada subescala pontuada e seu desempenho geral, sendo esta classificada com
relação a outras crianças do mesmo sexo e idade em meses com base nas normas
do LUI. As respostas são quantificadas com a soma das pontuações das subescalas
das partes 2 e 3 (exceto as subescalas E e L). A Parte 1, não está incluída nesta
pontuação total, pois o preenchimento desta é opcional.
3.4 Procedimento
Este estudo decorre de uma pesquisa prospectiva com a adoção da versão do
LUI online. O questionário foi enviado através de redes sociais, por exemplo e-mail,
facebook, WhatsApp e Instagram, para pais de crianças entre 18 e 47 meses, com
interesse em participar da pesquisa. Os pais tiveram acesso ao questionário via um
link que abria uma página com instruções para o preenchimento do protocolo. As
perguntas deste podiam ser acessadas apenas após a adesão dos pais aos termos
da pesquisa de tradução do LUI, clicando no espaço de consentimento da pesquisa
(descritos no termo de consentimento livre e esclarecido)
Para o presente estudo, foram analisadas as respostas dos pais do período de
junho de 2020 a abril de 2021, a todas as 182 perguntas do questionário, incluindo
identificação e áreas do LUI, o qual é composto por 3 partes, estas contendo,
respectivamente, 13, 31 e 138 perguntas.
Os dados das crianças, obtidos de um estudo maior, foram colocados em uma
planilha descritiva, conforme a pontuação escolhida para cada questão. Desta forma,
para fim de análise, foi considerado neste trabalho a presença ou ausência de
comportamentos, sendo a presença desse, um sinal de desenvolvimento típico. A
pesquisa consiste de perguntas de SIM / NÃO e itens que utilizam a escala Likert
(nunca, raramente, às vezes, frequentemente e já não usa ou nunca, raramente, às
vezes e frequentemente), sendo estas as perguntas 3, 9, 11, 17 e 22. Foram
consideradas como presentes as respostas “às vezes”, "frequentemente” e “já não
usa”. Enquanto que, para as opções nunca e raramente eram consideradas como
ausentes para preocupações. Já nas questões relativas às queixas de saúde, sendo
essas as perguntas 46 (“a saúde do seu filho”) e 47 (onde os pais poderiam especificar
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os problemas de saúde relatados na questão anterior), “sim” refere-se a presença de
preocupações dos pais ou diagnósticos das crianças quanto a complicações
significativas ao nascimento, problemas ou atraso de fala ou linguagem, perda
auditiva, atraso de desenvolvimento e/ou outros problemas de saúde. O questionário
também possui questões abertas (8, 12, 14, 32, 35, 36, 47 e 53), sendo a questão 47
utilizada, neste estudo, para análise qualitativa dos sujeitos cujo os pais tinham
queixas.
3.5 Análise
Inicialmente foi utilizada uma planilha eletrônica da Microsoft, o software Excel,
a fim de agrupar os dados e obter os resultados e medidas estatísticas e confecção
das tabelas apresentadas e discutidas a seguir.
A partir da classificação das respostas às questões 46 e 47 foram feitas
análises estatísticas descritivas e de relação com as variáveis idade e sexo, e entre
as demais áreas do LUI.
Para os comparativos entre grupos e intra grupo masculino de Queixa (sem
Queixa x Com Queixa) quanto às variáveis de interesse, foram aplicados teste não
paramétrico de Mann-Whitney.
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4. RESULTADOS
Neste capítulo apresentaremos as análises descritivas nas tabelas de 1 a 4. A
tabela 1 representa a amostra por faixa etária e sexo das crianças organizadas
conforme queixas.
Tabela 1- Características descritivas dos participantes
Grupo de
Idades
(meses)

N

Média
(meses)

% Fem. / Masc.

GT: Com e Sem queixa
GQ: Com queixa
GS: Sem queixa

27
9
18

23.3
24.2
22.8

33 / 67
33 / 67
33 / 67

GT: Com e Sem queixa
GQ: Com queixa
GS: Sem queixa

19
3
16

36.8
38.3
36.5

53 / 47
0 / 100
63 / 38

GT: Com e Sem queixa
GQ: Com queixa
GS: Sem queixa

6
1
5

44.5
45.0
44.4

67 / 33
0 / 100
80 / 20

18 – 30

31 – 42

43 – 47

Geral
GT: Com e Sem queixa
GQ: Com queixa
GS: Sem queixa

52
13
39

44 / 56
23 / 77
51 / 49

Legenda: GT: grupo com o total de participantes; GQ: grupo com apenas aqueles que
possuem queixa, dentro do GT; GS: grupo com aqueles que não possuem queixa,
dentro do GT.
É possível observar, que, ao analisar a amostra independentemente da faixa
etária (Geral), o grupo total (GT) possui 52 indivíduos, sendo a maioria do sexo
masculino (56%). Destes 52 indivíduos, a maioria está no grupo sem queixa (GS),
com 39 indivíduos, e com predominância do sexo feminino (51% feminino e 49%
masculino). Já no grupo com queixa (GQ), têm-se uma predominância do sexo
masculino. Sendo assim, é possível observar uma predominância de queixas dos
responsáveis no sexo masculino.
Na faixa etária dos 18 aos 30 meses, há uma maior quantidade de indivíduos
quando comparado às outras faixas etárias, com 27 indivíduos no GT, com
predominância masculina (67%). Destas 27 crianças, a maioria está no GS (18
indivíduos), também com predominância masculina (67%) e com a menor média de
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idade (22.8 meses). Já o GQ, também com 67% do sexo masculino, é o grupo com
maior média de idade (24.2 meses).
Quanto a faixa etária dos 31 aos 42 meses, têm-se no grupo total (GT) 19
indivíduos, com predominância do sexo feminino (53%). Dentro deste grupo, apenas
3 estão no GQ, com a maior média de idade (38.3 meses), sendo 100% destes do
sexo masculino. Dessa forma, no GS temos uma maior quantidade de crianças (N:
16), com uma menor média de idade (36.5 meses) e predominância do sexo feminino
(63%).
Na faixa etária dos mais velhos (43 a 47 meses), o GT se constitui de 6
indivíduos, em sua maioria do sexo feminino (67%). Da mesma forma que nas outras
faixas etárias, a maioria dos indivíduos se encontram no GS, com 5 crianças, com
uma menor média de idade (44.4 meses) e, sua maioria constituída de meninas (80%),
fazendo com que 100% do GQ seja do sexo masculino. Além disso, o GQ, possui
apenas um indivíduo, sendo este o mais velho desta faixa etária (45 meses).
A tabela 2 mostra a distribuição das respostas quanto à questão 46 do
questionário, relacionada à saúde das crianças.
Tabela 2- Distribuição quanto às respostas da questão 46 ("a saúde de seu filho")
Queixas
Diagnóstico de A + Suspeita de B
Diagnóstico de B
Diagnóstico de E
Diagnóstico de A, C, D e E + Suspeita de B
Diagnóstico A, B, C, D e E
Suspeita de B + Suspeita de D
Suspeita de B
Suspeita de A
Suspeita de C
Suspeita de E
TOTAL

TOTAL
1
1
2
1
1
1
6
0
0
0
13

Legenda: A: Complicações significativas ao nascimento; B: Problema ou atraso de fala
ou linguagem; C: Perda Auditiva; D: Atraso do desenvolvimento; E: Outros Problemas
de Saúde.
Apenas 13 dos 52 responsáveis que responderam ao LUI relataram quaisquer
queixas em relação às crianças. As opções dadas aos responsáveis quanto às
queixas eram: (A) complicações significativas ao nascimento; (B) Problema ou atraso
de fala ou linguagem; (C) Perda auditiva; (D) Atraso do desenvolvimento; e (E) Outros
problemas de saúde. Para estas, os pais poderiam responder com “sim diagnóstico”,
“sim suspeita” ou não assinalar nenhuma das opções.
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Destes 13 pais com queixas quanto ao desenvolvimento dos filhos, foi
observado que 6 constataram apenas suspeita de problema ou atraso de fala ou
linguagem e 1 com diagnóstico desta mesma queixa, os demais 7 responsáveis
apresentaram mais de uma queixa, sendo estas: suspeita de problema ou atraso de
fala ou linguagem e diagnóstico de complicações significativas ao nascimento (1
indivíduo); suspeita de problema ou atraso de fala ou linguagem e de atraso do
desenvolvimento (1 indivíduo); diagnóstico de outros problemas de saúde (2
indivíduos); diagnóstico de complicações significativas ao nascimento, perda auditiva,
atraso do desenvolvimento e outros problemas, e suspeita de problema ou atraso de
fala ou linguagem (1 indivíduo); e um participante constatou que a criança tinha
diagnóstico para todas as queixas apresentadas.
Dessa forma, nota-se que dentro dos indivíduos deste estudo há uma
predominância de respostas quanto a suspeita de problema ou atraso de fala ou
linguagem (9 respostas), seguido de 4 indivíduos com queixa de suspeita de outros
problemas de saúde, 3 respostas de diagnóstico de complicações significativas ao
nascimento, duas com diagnóstico de perda auditiva, duas com diagnóstico de atraso
do desenvolvimento e uma resposta quanto a suspeita de atraso de desenvolvimento.
Não foram observadas suspeitas de complicações significativas ao nascimento, perda
auditiva e de outros problemas de saúde.
A tabela 3 apresenta as médias para cada parte do Language Use Inventory,
assim como para o Escore Total do LUI para cada faixa etária e sexo definidos dentro
desta pesquisa.
Tabela 3- Médias das pontuações do LUI daqueles com queixa, sem queixa e
no geral, de acordo com a idade e o sexo
Médias das pontuações – Parte 1
18m - 2a6m
Fem. Masc.
11.00
9.89
GT: Com e Sem queixa
9.3
10.17
GQ: Com queixa
11.83
9.75
GS: Sem queixa
Médias das pontuações - Parte 2
18m - 2a6m
Fem. Masc.
17.22
20.11
GT: Com e Sem queixa
14.67
19.33
GQ: Com queixa
18.5
20.50
GS: Sem queixa

Continua

2a7m - 3a6m
Fem. Masc.
6.70
7.11
6.67
6.70
7.33

3a7m - 3a11
Fem.
Masc.
6.75
8.50
10.00
6.75
7.00

2a7m - 3a6m
Fem. Masc.
27.3
24.89
23.33
27.3
25.67

3a7m - 3a11
Fem.
Masc.
26.5
22.50
17.00
26.5
28.00
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Continuação Tabela 3.
Médias das pontuações - Parte 3
18m - 2a6m
2a7m - 3a6m
Fem. Masc. Fem. Masc.
44.11
40.67 114.6 87.67
GT: Com e Sem queixa
50.33
40.17
74.33
GQ: Com queixa
41.00
40.92 114.6 94.33
GS: Sem queixa
Médias das pontuações LUI Total (parte 2 e 3)
18m - 2a6m
2a7m - 3a6m
Fem. Masc. Fem. Masc.
61.33
60.78 141.9 112.52
GT: Com e Sem queixa
65.00
59.5
97.67
GQ: Com queixa
59.5
61.42 141.9 120.00
GS: Sem queixa

3a7m - 3a11
Fem.
Masc.
120.25 77.00
29.00
120.25 125.00
3a7m - 3a11
Fem.
Masc.
146.75
99.5
46.00
146.75 153.00

Legenda: GT: grupo com o total de participantes; GQ: grupo com apenas
aqueles que possuem queixa, dentro do GT; GS: grupo com aqueles que não
possuem queixa, dentro do GT.
Dentro da faixa etária dos 18 meses aos 2 anos e 6 meses, foi observado que
na primeira parte (uso de gestos), no grupo com todos (GT) e no grupo sem queixa
(GS), houve uma média de pontuação mais alta no sexo feminino, e no grupo com
queixa os meninos apresentaram uma média maior. Além disso, ao comparar o GS e
GQ, as meninas sem queixa tiveram uma maior pontuação, e os meninos com queixa
demonstraram a maior pontuação. Os resultados dos meninos, confirma a hipótese
de que aqueles com queixa teriam uma pontuação mais alta do que aqueles sem
queixa, mas está mesma hipótese não se confirma no sexo feminino.
Na parte 2, referente ao uso de palavras pela criança, ainda na primeira faixa
etária, os meninos tiveram as maiores médias de pontuação em todos os 3 grupos, e
quando comparado os grupos com queixa e sem queixa, tanto no sexo feminino
quanto no masculino, aqueles do grupo sem queixa tiveram pontuações mais altas.
Já na parte 3, quanto ao uso de frases pela criança, as meninas foram aquelas com
as médias mais altas em todos os grupos e quando comparado o GS com o GQ, as
meninas com queixa tiveram pontuações mais altas do que aquelas sem queixa, e os
meninos sem queixa tiveram pontuações maiores do que aqueles com queixa.
Ao analisar a pontuação total do LUI nesta faixa etária, as meninas
apresentaram médias mais altas do que os meninos nos grupos GT e GQ, enquanto
que no grupo GS os meninos foram aqueles com a média mais alta. Quando
comparados aqueles com queixa e sem queixa, as meninas com queixa tiveram
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pontuações mais altas do que aquelas sem queixas, e os meninos sem queixa tiveram
pontuações mais altas do que os sem queixa.
Na faixa etária dos 2 anos e 7 meses aos 3 anos e 6 meses não haviam crianças
do sexo feminino com queixas, fazendo com que não fosse possível a análise da
média de pontuação neste sexo no grupo GQ. Porém, foi possível observar que na
primeira parte os meninos tinham as maiores médias de pontuações em todos os
grupos, e, ao comparar as médias do sexo masculino nos grupos GQ e GS, aqueles
sem queixa tinham uma maior pontuação. Além disso, no grupo sem queixas, as
meninas tinham uma média mais baixa do que a dos meninos.
Na segunda parte, as meninas foram aquelas com a média maior nos grupos
GT e GS (sendo estas médias iguais, considerando que não há meninas com queixas
nesta faixa etária). E, como observado anteriormente, os meninos sem queixa
apresentaram uma média de pontuação mais alta do que aqueles com queixa, e no
grupo sem queixas, as meninas tinham uma média mais baixa do que a dos meninos.
O mesmo foi observado para a terceira parte e na pontuação total do LUI para esta
faixa etária.
Para a faixa etária mais velha, dos 3 anos e 7 meses aos 3 anos e 11 meses,
fica mais nítida a hipótese quanto ao uso dos gestos por aqueles no grupo com
queixas. Dessa forma, os meninos apresentaram as médias mais altas em todos os
grupos, sendo a média dos meninos com queixa maior do que aqueles sem queixa,
pontuado uma média de 10.00, sendo que o máximo desta parte é de 13 pontos.
Na parte 2, nesta mesma faixa etária, as meninas do GT tiveram uma média
maior do que dos meninos, e no grupo sem queixas, os meninos foram aqueles com
a maior média comparado com as meninas, sendo esta média também maior do que
a média dos meninos do grupo com queixa. O mesmo foi analisado na parte 3 e na
pontuação média total do LUI.
Na tabela 4, é possível observar que a média do Escore Total do LUI foi maior
no grupo sem queixa quando comparado ao grupo com queixas (G2: 68.54 e G3:
101.82).
Tabela 4- Escores Totais do LUI dos Grupos com e sem queixa
Média de Escore Total do LUI
Com queixa
68.54
Sem queixa
101.82
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A tabela 5 apresenta a análise estatística com os comparativos entre os grupos
com queixa e sem queixa quanto as partes, 1, 2, 3 e o LUI total.
Tabela 5- Comparativos entre grupos de Queixa (Sem queixa x Com queixa) quanto
às variáveis de interesse.

Pontuação total
Parte 1

Pontuação Total
Parte 2

Pontuação Total
Parte 3

TOTAL LUI

Média
Mediana
desviopadrão
n
Média
Mediana
desviopadrão
n
Média
Mediana
desviopadrão
n
Média
Mediana
desviopadrão
n

QUEIXAS
Teste de
Resultado
NÃO SIM Mann-Whitney (p)
8,3 8,9
8,0 11,0
0,503
Sem Queixa = Com Queixa
3,5

4,3

39
13
23,5 19,0
25,0 17,0
6,0

0,018*

Sem Queixa > Com Queixa

0,066

Sem Queixa = Com Queixa

6,4

39
13
78,3 49,5
90,0 33,0

44,1 37,0 (quase significante)
39
13
101,8 68,5
114,0 50,0

0,044*

Sem Queixa > Com Queixa

49,1 42,4
39

13

É possível observar na tabela 5 que não houve diferença significante entre os
grupos de Queixa quanto á variável da Parte 1.
As variáveis da Parte 2 e Total apresentaram diferença significante no sentido
de menores valores em média para o grupo com Queixa. A Parte 3 foi quase
significante também no sentido de menores valores em média para o grupo Com
Queixa.
Nessa parte do estudo repetiremos a análise anterior selecionando apenas os
casos do sexo masculino.
Tabela 6- Comparativos entre grupos de Queixa (sem Queixa x Com Queixa) quanto
às variáveis de interesse para os casos do sexo masculino.

Média
Pontuação Mediana
total Parte desvio1
padrão
n
Média
Mediana

QUEIXAS
NÃO
SIM
8,7
8,8
8,0
11,0
3,1

4,6

19
22,5
25,0

10
20,3
18,0

Teste de
Mann-Whitney (p)

Resultado

0,701

Sem Queixa = Com Queixa

0,247

Sem Queixa = Com Queixa
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Pontuação desviopadrão
Total
Parte 2
n
Média
Pontuação Mediana
Total
desvioParte 3
padrão
n
Média
Mediana
TOTAL
desvioLUI
padrão
n

6,1
19

5,3

62,1
68,0

10
49,3
42,0

42,8

32,5

19
84,6
93,0

10
69,6
60,0

47,6

37,1

19

10

0,604

Sem Queixa = Com Queixa

0,456

Sem Queixa = Com Queixa

Na tabela 6, nota-se que não houve diferença significante entre os grupos de
Queixa quanto a todas as variáveis do estudo.
É possível que o pequeno número de casos não permita detectar a diferença
entre os grupos de forma significativa. Descritivamente temos que nas variáveis Parte
2, Parte 3 e Total os valores médios foram menores no grupo Com queixa.
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5. DISCUSSÃO
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a análise descritiva e
estatística das respostas de pais de crianças com queixas quanto à saúde entre 18 e
47 meses de vida, podendo melhor entender quanto ao desenvolvimento da
linguagem verbal e não verbal destas crianças que os responsáveis se queixam, em
comparação àquelas sem queixas.
Embora não se tenha uma relação proporcional de indivíduos em relação ao
sexo e nos grupos com e sem queixa, foi observada uma maior quantidade de pais
com queixas em relação aos filhos associado ao sexo masculino. Dentro das queixas,
foi observado que dos 10 meninos com queixa, 9 destes tinham queixa de suspeita (7
indivíduos) ou diagnóstico (2 indivíduos) de problemas ou atraso de fala ou linguagem,
e das 3 meninas com queixas, 2 tinham suspeita quanto a problemas ou atraso de
fala ou linguagem. Este resultado, com a maioria das queixas presentes no sexo
masculino, é correspondente com a literatura.
Em um estudo na Austrália (Keating et al., 2001), em que foram coletados
dados 12.388 crianças de 0 a 14 anos por meio de entrevistas pessoais com um adulto
responsável, foi observado uma forte associação de distúrbios da fala, como
dificuldade para falar, produzir sons da fala ou gagueira, no sexo masculino, quando
comparado ao sexo feminino (homens 2,4%,153/6313, e mulheres 0,9%, 56/6075).
Além disso, outro estudo encontrou um número significantemente maior de meninos
do que meninas que apresentaram atraso de linguagem (Silva et al, 2008). O que
também explicaria as baixas médias encontradas nas crianças em que ao pais se
referiram a queixas de diagnóstico ou suspeita de problema ou atraso de linguagem
ou fala.
Dentre as respostas para a questão 46, referente à saúde das crianças, foram
observados 13 responsáveis com queixas. Destes 13, além daqueles com queixas
quanto à suspeita de problema ou atraso de fala ou linguagem (6 indivíduos) ou com
diagnóstico desta mesma queixa (1 indivíduo), 7 responsáveis apresentaram mais de
uma queixa.
Uma das crianças (criança C1), sendo esta do sexo masculino e dentro da faixa
etária de 18m a 2a6m (com 1 ano e 10 meses), apresenta uma suspeita de problema
ou atraso de fala ou linguagem e diagnóstico de complicações significativas ao
nascimento, não especificando quais complicações ou problemas. Foi observado
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neste indivíduo uma pontuação de 12/13 pontos na parte 1 do questionário (uso de
gestos), 16/28 na parte 2 (uso de palavras), 14/133 na parte 3 (uso de frases) e 30/161
para o escore total do LUI. Estes resultados são compatíveis com a hipótese de que
aquelas crianças com queixas demonstram uma maior pontuação no uso de gestos
do que aquelas sem queixa, pois apresentam escores baixos no uso de palavras e
frases, utilizando-se de gestos para se comunicar.
De acordo com Perissinoto et al. (2002), a criança com desenvolvimento normal
da linguagem, entre os 13 e 15 meses de vida já emitiu sua primeira palavra e já é
capaz de repetir palavras emitidas por outro interlocutor, emitindo até 20 palavras com
um ano e meio de vida (Owens, 2001). Com 20 meses a criança já está misturando o
uso de gestos e uma palavra representacional (Capirci et al., 1996), havendo, porém,
um declínio no uso de gestos nesta idade (Iverson et al., 1994), tendo-se uma
preferência pelo uso de palavras conforme a criança se aproxima dos 2 anos de vida.
Além disso, a criança acima citada apresentou baixos escores na parte 3,
podendo isto ser em decorrência de sua idade, já que o uso de frases, com duas
palavras, se inicia por volta dos 13 a 15 meses de vida, e dos 25 aos 30 meses a
criança já tem no mínimo 3 frases com 2 palavras (Perissinoto et al., 2002; Owen,
2001).
Ademais, de acordo com Shetty (2021), crianças com problema ou atraso de
fala ou linguagem estão significativamente abaixo do normal quanto aos marcos dos
desenvolvimentos citados acima, o que foi observado na criança (C1), fazendo com
que sua pontuação no LUI fosse mais baixa do que o esperado.
Outra criança (C2) apresentou suspeita de problema ou atraso de fala ou
linguagem e de atraso do desenvolvimento. Esta é do sexo masculino e está na faixa
etária dos 3 anos e 7 meses a 3 anos e 11 meses (com 3 anos e 9 meses). Seus
escores foram, para as partes 1, 2, e 3 o total de LUI, respectivamente, 10/13, 17/28,
29/133 e 46/161. Da mesma forma que a criança citada acima, também foi observada
uma alta pontuação no uso de gestos considerando sua idade, uma pontuação média
para o uso de palavras, sendo que aos 2 anos, a criança já comunica seus
sentimentos, desejos e interesses, e já possui ao redor de 300 palavras em seu
vocabulário expressivo (Owens, 2001; Perissinoto et al, 2002), e no final de seus 2
anos começam a adicionar cerca de duzentas palavras por mês ao seu vocabulário
(King, 2006). Além disso, apresentou uma baixa pontuação para o uso de frases, parte
na qual a pontuação deveria ser mais alta, considerando que com 3 anos já deve emitir
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frases com 3 (Perissinoto et al, 2002) ou 4 palavras (Owens, 2001), e utilizar
pronomes, tentar contar e pedir explicações sobre fatos que ocorreram e manter
diálogos com troca de turno.
Seu escore total está baixo, demonstrando que aqueles com queixa possuem
uma pontuação reduzida, principalmente aqueles com suspeita ou diagnóstico de
problema ou atraso de fala ou linguagem e de atraso do desenvolvimento, como citado
acima quanto a C1. A criança C2 também tinha suspeita de atraso de
desenvolvimento, termo este usado para crianças que não atingiram os marcos de
desenvolvimento em áreas como a linguagem expressiva e receptiva, incluindo a
comunicação social (Petersen et al., 1998). Esta literatura está de acordo com os
resultados desta criança no LUI.
Quanto ao indivíduo que apresentou diagnóstico de complicações significativas
ao nascimento, de perda auditiva, de atraso do desenvolvimento e de outros
problemas, e suspeita de problema ou atraso de fala ou linguagem, do sexo masculino
e de 3 ano e 2 meses (criança C3), o qual já deveria estar emitindo palavras e frases,
com diminuição do uso de gestos, como explicado acima, apresentou os seguintes
escores para a parte 1, 2, 3 e o escore total, respectivamente: 12/13, 23/28, 59/133 e
82/161. Sua pontuação, como esperado, foi alta para os gestos. Além disso, quanto
ao uso de palavras, ele estava 2.67 pontos abaixo da média encontrada naqueles sem
queixa para sua idade. Na utilização de frases obteve uma baixa pontuação
considerando sua idade, e o mesmo foi observado em seu escore total. Isto foi
concluído levando em consideração que nas crianças sem queixa a média encontrada
para cada uma destas partes, em sua faixa etária e sexo, foram de 7.33, 25.67,
94.33.67 e 120.00, respectivamente.
Suas baixas pontuações quanto ao uso de palavras e frases podem ser
explicadas levando em consideração seu diagnóstico de complicações significativas
ao nascimento, de perda auditiva, de atraso do desenvolvimento e suspeita de
problema ou atraso de fala ou linguagem. Isto, levando-se em consideração o que foi
citado acima quanto ao efeito do atraso de linguagem e de desenvolvimento na fala,
e também quanto ao efeito da perda auditiva na fala.
Na revisão de artigos de Oliveira et al. (2015), foi possível observar que o
desenvolvimento da linguagem está ligado ao desenvolvimento das habilidades
auditivas. Dessa forma, aqueles com perdas auditivas nos primeiros anos de vida têm
uma percepção de fala alterada, o que pode afetar o desenvolvimento de sua
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produção e recepção de informações auditivas (Barzaghi e Mendes, 2015). Ademais,
a perda auditiva pode afetar o desenvolvimento das habilidades pragmáticas. Em um
estudo realizado por Curtis et al. (2010), que comparou estas habilidades entre
indivíduos ouvintes e aqueles com perda auditiva, encontrou uma diferença no número
de atos comunicativos por minuto e meio comunicativo utilizado, com as crianças com
perda auditiva utilizando-se mais de gestos para se expressar.
A criança (C4), do sexo feminino e de 1 ano e 10 meses, que o responsável
indicou ter diagnóstico de outros problemas de saúde, foi um caso de “chiado” até 11
meses de vida, episódios de otite (aos 12 e 22 meses), mas que não foi observado
quaisquer atrasos do desenvolvimento ou prejuízo de saúde de acordo com o
responsável. Esta criança apresentou as seguintes pontuações na correta ordem:
5/13, 25/28, 118/133 e 143/161, tendo-se bons resultados considerando a média
encontrada para sua faixa etária e sexo (11.83 na parte 1, 18.5 na parte 2, 41.00 na
parte 3 e 59.5 no escore total), compatível com o que foi informado pelo responsável,
e quanto a literatura, demonstrada a seguir.
Em um estudo realizado por Roberts et al. (2002), foi analisada a influência da
otite média com secreção e a perda auditiva associada durante os primeiros 4 anos
de vida quanto ao desenvolvimento da linguagem e desempenho acadêmico das
crianças. Não foram encontradas nas análises uma relação entre OMS e perda
auditiva durante os primeiros 4 anos de vida. Já no estudo de Paradise et al. (2000),
foram observadas correlações negativas estatisticamente significativas leves a
moderadas entre as durações cumulativas de OMS das crianças no primeiro ano de
vida ou em períodos de idade que incluíam o primeiro ano de vida e suas pontuações
em testes de vocabulário receptivo e expressivo.
Para uma das crianças (C5), que é do sexo masculino, com 27 meses, foi
especificado pelo responsável a queixa de suspeita de problema ou atraso de fala ou
linguagem, com a descrição que o mesmo possui suspeita de apraxia de fala. Quanto
às suas pontuações, às seguintes foram observadas, respectivamente: 12/13, 17/28,
33/133 e 50/161. Foi encontrado na literatura que a apraxia de fala na infância é um
distúrbio neurológico do som da fala, com complicações na precisão e consistência
dos movimentos subjacentes à fala por déficits neuromusculares, resultando em erros
na produção de sons da fala e prosódia. Além disso, dentro da revisão de literatura
encontrou-se que crianças com suspeita de apraxia de fala também apresentam
déficits de linguagem significativos (Velleman & Strand, 1994; Lewis et al., 2004). As
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crianças do estudo de Lewis et al. (2004), apresentaram, na maioria, atraso do uso de
palavras e frases, e no estudo de Thoonen et al. (1997), em que foram avaliadas 11
crianças com diagnóstico de apraxia de fala na infância, 8 destas crianças tinham
características claras de problemas no desenvolvimento da linguagem. Estes
resultados são compatíveis com as pontuações encontradas no indivíduo citado acima
(C5).
Houve também um caso de um indivíduo do sexo feminino, de 21 meses, com
queixa de suspeita de problema ou atraso de fala ou linguagem, em que o responsável
especificou quanto a orientação do pediatra em relação a falta de estimulação em
casa, com melhora após está descoberta (C6). Esta criança obteve as seguintes
pontuação, na devida ordem: 12/13, 11/28, 12/133 e 23/161. Outra vez, confirma-se
quanto ao maior uso de gestos quando há queixas quanto a linguagem. Além disso,
esta criança, considerando-se sua idade, já deveria ter uma pontuação maior quanto
ao uso de palavras.
Foi encontrada na fundamentação teórica informações compatíveis entre suas
pontuações e a queixa pontuada pelo responsável. Diversos estudos demonstram o
efeito da falta de estimulação da linguagem em casa no desenvolvimento da fala da
criança, sendo este um dos grandes fatores de risco ambientais para problemas de
linguagem no indivíduo (Sunderajan et al., 2019; Mondal et al., 2016; Oxford e Spieker,
2006; Morisset et al., 1995; Mulyadi et al., 2009). Na pesquisa de Morisset et al. (1995),
por exemplo, foi observado que crianças com atraso de linguagem em comparação
com crianças com habilidades de linguagem adequadas tiveram estimulação
significativamente menor em casa.
Um dos indivíduos, do sexo masculino e com 25 meses de vida, apresentou
queixa quanto o diagnóstico de outros problemas de saúde, sendo especificado
quanto ao nascimento de pequeno tamanho (C7). Suas pontuações foram,
respectivamente: 9/13, 28/28, 56/133 e 84/161. Considerando-se sua idade e as
pontuações encontradas no GS para esta faixa, este indivíduo não está abaixo das
médias para cada parte e no escore total. Este achado não é compatível com a
literatura, sendo que foi observado nos estudos que recém-nascidos pequenos para
idade gestacional demonstram atraso específico de linguagem expressiva desde sua
aquisição (Pereira e Funayara, 2004), com alterações no desenvolvimento da
linguagem no primeiro ano de vida (Oliveira et al., 2003).
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Foi analisado também, um indivíduo do sexo masculino, de 28 meses, com
queixa de suspeita de problema ou atraso de fala ou linguagem, em que o responsável
especificou quanto a início de gagueira (C8). Esta criança obteve as seguintes
pontuação, na devida ordem: 2/13, 25/28, 93/133 e 118/161. Esta criança também
apresentou bons resultados considerando as crianças de sua faixa etária do grupo
sem queixa. Quanto ao desenvolvimento da linguagem em crianças com gagueira, ou
seja, um distúrbio neurodesenvolvimental, iniciada na infância, que influencia nos
padrões normais da fala e da fluência (DSM V - APA, 2013), com a presença de
repetições ou prolongamentos de sons, de sílabas ou de palavras e/ou por hesitações
ou pausas frequentes que perturbam a fluência verbal (OMS, 2015), foi encontrado
alguns estudos que examinaram a hipótese controversa de que crianças com gagueira
têm habilidades de linguagem mais fracas do que crianças que não gaguejam
(Nippold, 2018; Watts et al., 2015; Walden et al., 2012; e Hollister et al., 2017).
No estudo de Nippold (2018), cinco estudos publicados entre 2011 e 2018, que
examinaram a gagueira durante os estágios iniciais do desenvolvimento da
linguagem, foram revisados. O estudo não encontrou uma relação entre a gagueira e
habilidades de linguagem mais fracas.
Por fim, um dos participantes, do sexo masculino e com 3 anos e 2 meses
apresentou diagnóstico para todas as opções dadas (C9). Suas pontuações foram
todas acima do que foi observado nas crianças sem queixa para sua idade e sexo
(7.33, 25.67, 94.33.67 e 120.00, respectivamente), com exceção do uso de gestos.
Suas pontuações foram, na correta ordem: 0/13, 28/28, 113/133 e 141/161. Estes
resultados não são compatíveis com os encontrados na literatura citada acima quanto
a suas queixas.
Diante dos casos explorados de forma descritiva acima, foi possível observar
que, aquelas crianças com queixa, mesmo que na idade em que deveriam já utilizar
mais de palavras e frases ao invés de gestos, possuem uma maior pontuação de uso
de gestos do que aqueles sem queixa, os quais provavelmente já estão utilizando com
mais frequência do meio verbal. Esta diferença fica mais nítida conforme a criança fica
mais velha, levando-se em consideração os marcos de desenvolvimento destacados
acima, pois na faixa etária mais velha as crianças já deveriam utilizar menos gestos e
mais palavras e frases, mas crianças mais novas ainda não utilizam de frases e estão
no início da aprendizagem da fala de palavras, ainda se utilizando de gestos como
apoio para se comunicar.
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Esta hipótese foi confirmada, entretanto, apenas ao comparar os grupos com e
sem queixa no sexo masculino entre 18 meses e 2 anos e 6 meses, com uma
pontuação maior no uso de gestos no GQ do que no GS. Este mesmo resultado não
foi encontrado nas meninas em que o GS teve pontuação maior do que o GQ. Na faixa
etária dos 2 anos e 7 meses aos 3 anos e 6 meses não foi possível observar diferenças
quanto aos grupos com e sem queixas para as meninas, por não haverem meninas
com queixas, e nos meninos houve uma maior pontuação no GS do que no GQ. Por
fim, a maior diferença quanto ao uso dos gestos foi observada na maior faixa etária,
havendo uma pontuação maior no GQ quando comparado ao GS. Dessa forma,
quanto à hipótese de maiores pontuações de gestos nos indivíduos com queixa, houve
uma variação nos resultados e foi possível observar as diferenças no sexo masculino
e nas crianças mais velhas.
No geral, ao se comparar as pontuações do grupo sem queixa com aqueles
com queixa. Na primeira faixa etária observou-se na parte 2, que, em ambos os sexos,
aqueles do grupo sem queixa tiveram pontuações mais altas, na parte 3 as meninas
com queixa tiveram pontuações mais altas do que aquelas sem queixa, e os meninos
sem queixa tiveram pontuações maiores do que aqueles com queixa, e no total, as
meninas com queixa tiveram pontuações mais altas do que aquelas sem queixas, e
os meninos sem queixa tiveram pontuações mais altas do que os sem queixa.
Estes dados variam, sendo que no grupo dos meninos, considerando que estes
estão em maioria quanto à queixa de problemas no desenvolvimento da linguagem,
foi possível observar que as pontuações eram sempre mais altas no grupo sem
queixa. Mas o mesmo não era sempre observado nas meninas, não confirmando a
hipótese de que o GS teria uma pontuação maior que o GQ. Entretanto, nesta faixa
etária as crianças ainda não necessariamente atingiram o marco de desenvolvimento
do uso de frases e podem estar no início do uso de palavras, podendo isto fazer com
que estes resultados variem nos grupos.
Na segunda faixa etária, de 2 anos e 7 meses a 3 anos e 6 meses, nas partes
2, 3 e no total, os meninos sem queixa apresentaram uma média de pontuação mais
alta do que aqueles com queixa. E na terceira faixa etária, o mesmo foi encontrado.
Resultados estes compatíveis com o que o estudo propôs.
Ao realizar a análise estatística comparativa, foram observadas diferenças
significantes nas médias da Parte 2 e do Total, no sentido de menores valores para o
grupo com Queixa. Já a Parte 3 foi quase significante também no sentido de menores
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valores em média para o grupo Com Queixa. Dessa forma, tendo-se conhecimento
que a Parte 2 se refere quanto ao uso das palavras pela criança, a Parte 3 o uso das
frases e o Total inclui a pontuação de ambas estas partes, foi observada que as
crianças do estudo em questão se diferenciaram mais nos aspectos verbais do uso
de palavras e frases.
Finalizando, é de conhecimento que o desenvolvimento da linguagem segue
uma ordem cronológica, e que crianças com complicações ao nascimento, perda
auditiva, problemas ou atraso de fala ou linguagem (como, apraxia de fala), atraso no
desenvolvimento, a falta de estimulação em casa ou outros problemas de saúde
podem sofrer influências neste processo. Foi observado na pesquisa uma maior
quantidade de pais com queixas em relação aos filhos associado ao sexo masculino,
um escore total do LUI mais baixo das crianças com queixa, esta diferença ficando
mais clara conforme a criança era mais velha, levando-se em consideração os marcos
de desenvolvimento. E, quanto ao uso de gestos, houve variação quanto aos
resultados nas idades mais novas e com variação entre os sexos, sendo possível
observar com mais clareza o aumento do uso destes naqueles com queixa na faixa
etária mais velha.
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6. CONCLUSÃO
Crianças cujos pais tinham queixas quanto ao seu desenvolvimento obtiveram
escores estatisticamente mais baixo do que aquelas crianças sem queixa nos
aspectos de palavras e frases e total do LUIPB. Houve diferenças nas médias do uso
de gestos conforme a faixa etária, porém sem significância estatística. Os resultados
sugerem a sensibilidade do LUI-PB para alterações do desenvolvimento dos aspectos
pragmáticos da linguagem e indicam a relevância de continuidade de pesquisa e de
análises estatísticas comparativas.
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