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RESUMO

A Extensão Média de Enunciado é uma ferramenta valiosa na investigação de prejuízos de

linguagem por oferecer excelentes medidas de desempenho de linguagem. Objetivo: Este

estudo teve como objetivo mensurar a extensão média de fala em crianças com TEA.

Amostra: A amostra foi composta por cerca de 47 crianças, na faixa etária de 2 a 5 anos,

diagnosticadas com TEA. Procedimentos: Para avaliar o desempenho cognitivo e adaptativo

das crianças foram aplicados o SON-R 2 1⁄2-7 [a] (Tellegen et al, 2015) e o Autism Behavior

Checklist (Krug et al, 1993; Marteleto et al, 2005). Para a avaliação da extensão média de fala

foi aplicada a Avaliação do Comportamento Vocal. Foram realizadas filmagens da interação

entre paciente e avaliadora, durante uma sessão de avaliação fonoaudiológica. Posteriormente

foram transcritas, por meio do software ELAN, 50 emissões espontâneas produzidas pela

criança, durante o período de 45 minutos, em média. As emissões foram classificadas quanto

à variedade (emissões espontâneas ou repetidas), função (comunicativa ou não comunicativa);

articulação (inteligível ou ininteligível) e extensão (vocalização, balbucio ou palavras).

Método estatístico: Foram realizadas análises descritivas de todas as variáveis de interesse

do estudo. Para as variáveis numéricas foram apresentadas medidas de tendência central

(médias e/ou medianas) e de dispersão (desvio padrão). As comparações foram feitas por

meio do Teste Mann-Whitney e Índice de Correlação Intraclasse. Resultados: A média da

Extensão Média de Enunciado (EME) encontrada foi de 0,63. A partir da análise estatística

obtivemos a correlação entre a extensão média de fala e as variáveis: idade da criança, tempo

de escolaridade (em meses), Autism Behavior Checklist e quociente intelectual, dentre essas

variáveis apenas duas se mostraram significativamente correlacionadas com a Extensão Total,

sendo elas Idade (p= 0,320) e Escolaridade (p= 0,003*). Conclusão: O índice de extensão

média de fala obtido foi de 0,63. Houveram correlações entre a Extensão Média de Enunciado

e as variáveis Idade (p= 0,320) e Escolaridade (p= 0,003*) da criança. Foi possível obter a

Extensão Média de Enunciado de crianças com TEA.

Descritores: Transtorno do Espectro Autista – Comunicação – Linguagem – Criança



ABSTRACT

Mean Length of Utterance is a valuable tool in investigating language impairment as it

provides excellent measures of language performance. Objective: This study aimed to

measure the mean speech length in children with ASD. Sample: The sample consisted of

about 47 children, aged from 2 to 5 years, diagnosed with ASD. Procedures: To assess the

cognitive and adaptive performance of children, the SON-R 2 1⁄2-7 [a] (Tellegen et al, 2015)

and the Autism Behavior Checklist (Krug et al, 1993; Marteleto et al, 2005) were applied ).

For the evaluation of the average length of speech, the Vocal Behavior Evaluation was

applied. The interaction between patient and evaluator was filmed during a speech-language

evaluation session. Subsequently, 50 spontaneous emissions produced by the child were

transcribed, using the ELAN software, during an average period of 45 minutes. Emissions

were classified according to variety (spontaneous or repeated emissions), function

(communicative or non-communicative); articulation (intelligible or unintelligible) and

extension (vocalization, babble or words). Statistical method: Descriptive analyzes of all

variables of interest to the study were performed. For the numerical variables, measures of

central tendency (means and/or medians) and dispersion (standard deviation) were presented.

Comparisons were made using the Mann-Whitney Test and Intraclass Correlation Index.

Results: The mean of the Mean Length of Utterance (MLU) found was 0.63. From the

statistical analysis we obtained the correlation between the mean speech extension and the

variables: child's age, educational level (in months), Autism Behavior Checklist and

intellectual quotient, among these variables only two were significantly correlated with the

Total Extension, being them Age (p= 0.320) and Education (p= 0.003*). Conclusion: The

mean speech length index was 0.63. There were correlations between the Mean Length of

Length and the Variables   Age (p = 0.320) and Education (p = 0.003 *) of the child. It was

possible to obtain the Mean Length of Length of children with ASD.



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Análise descritiva das variáveis de interesse do estudo

…………..………………………………………………….................................................... 10

Tabela 2 – Correlação entre a extensão média e as variáveis: idade, escolaridade, autismo

behavior checklist e quociente intelectual ….......................................................................... 18



SUMÁRIO

DEDICATÓRIA 5

AGRADECIMENTOS 6

RESUMO 7

ABSTRACT 8

LISTA DE TABELAS 9

SUMÁRIO 10

1. INTRODUÇÃO 12

1.1 Objetivo 13

1.2 Hipótese 13

2. REVISÃO DE LITERATURA 14

3. METODOLOGIA 17

3.1 Desenho do estudo 17

3.2   Amostra 17

3.3 Procedimentos 18

3.4 Método Estatístico 19

4. RESULTADOS 21

5. DISCUSSÃO 23

6. CONCLUSÃO 25

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 26

8. ANEXOS 29

8.1 Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 29

8.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 38

8.3 Formulário de Registro SON-R 2 1/2 - 7 [A] 42

8.4 Formulário de Registro de Amostra do Comportamento Vocal 43

8.5 Inventário de Comportamentos Autísticos - ABC/ ICA 44

8.6 Escala do Comportamento Adaptativo Vineland 47



1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é caracterizado como um transtorno do

neurodesenvolvimento com déficits persistentes na comunicação e interação social, além da

presença de interesses restritos e padrões repetitivos de comportamento (American Psychiatric

Association, 2014). 

Os prejuízos na interação social incluem falhas na reciprocidade socioemocional e na

atenção compartilhada. Já dentre os prejuízos na comunicação, encontra-se o atraso ou

ausência da fala e o uso repetitivo e estereotipado da linguagem. A pragmática é o principal

subsistema da linguagem afetada, contudo, não exclui possíveis déficits em outras habilidades

linguísticas, tais como a gramática e o vocabulário (Klin, 2006; American Psychiatric

Association, 2014).

Evidenciado com um parâmetro de avaliação que fornece excelentes medidas de

habilidades pragmáticas e conhecimentos fonológicos, lexicais, o Mean Length of Utterance

(MLU), ou Extensão Média de Enunciado (EME) é um item valioso na investigação de

prejuízos de linguagem (Tager-Flusberg et al, 2009; Rice et al, 2010).

A MLU foi proposto inicialmente por Brown (1973), como um índice de

desenvolvimento gramatical e é calculado dividindo o número de morfemas ou palavras pelo

número total de enunciados.

Tem sido muito utilizada em pesquisas como uma medida de desempenho de

linguagem e possibilita a criação de correlações entre crianças com desenvolvimento típico e

com distúrbios na comunicação.

Condourius et al. (2003), assim como, Nóro (2015) encontraram suporte empírico para

considerar a EME como um instrumento confiável para identificar deficiências de linguagem

e quantificar habilidades linguísticas de crianças com TEA.

Em um estudo nacional realizado por Miilher e Fernandes (2009), com uma amostra

de 10 crianças autistas, de 2 a 11 anos, foi encontrado melhores índices de EME em sujeitos

com melhores habilidades pragmáticas e que apresentavam maior engajamento

socioemocional durante as trocas comunicativas.
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1.1 Objetivo

Mensurar a extensão média de fala de crianças com TEA.

1.2 Hipótese

Acreditamos que tal medida contribui para a análise minuciosa do desenvolvimento

linguístico de crianças com TEA.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Neste capítulo apresentaremos estudos que abordaram a análise dos prejuízos

linguísticos de crianças com TEA, respeitando a ordem cronológica.

Lopes-Herrera e Almeida (2008), demonstraram a relação entre a extensão média dos

enunciados (EME) e habilidades de comunicação verbal em pesquisa que teve como objetivo

promover o aumento da EME produzidos por indivíduos com TEA, através de estratégias que

utilizavam habilidades comunicativas verbais. Participaram deste estudo três adolescentes

com TEA do gênero masculino, com doze anos de idade. Os dados foram coletados mediante

gravações de vídeo de sessões de interação verbal entre cada participante e a pesquisadora

durante oito meses. Os resultados demonstraram que a utilização de habilidades

comunicativas verbais foi efetiva para promover o aumento da EME.

Casby (2011) investigou a consistência da EME em diferentes tamanhos de amostra de

linguagem expressiva, das mesmas crianças. As amostras de fala analisadas variaram de 10 a

150 expressões, e as medidas de diferenças estatísticas e consistência da EME entre elas

foram examinadas. Os resultados demonstraram a confiabilidade e eficiência de EME mesmo

em amostras de fala muito menores do que o normalmente recomendado, embora possa haver

diferenças individuais consideráveis.

Guerra, Williamson e Lucas-Molina (2012) apresentaram os marcos do

desenvolvimento cognitivo e de linguagem, desde a fase pré-linguistica até o final da

adolescência. A fase pré-linguistica situa-se nos primeiros meses de vida e onde encontra-se

os precursores da linguagem, o balbucio e o início da atenção compartilhada. Próximo ao

primeiro ano de vida surgem as primeiras palavras e seguindo para o segundo ano, a expansão

do vocabulário e a combinação de duas ou mais palavras. Dos 2 aos 4 anos desenvolvem-se os

jogos simbólicos, a capacidade de representações mentais e a memória. Por volta dos 5 anos

ocorre um novo crescimento de vocabulário e a elaboração de frases gramaticalmente mais

complexas. Dos 6 aos 11 anos há melhora da atenção focada e seletiva, da orientação

temporal e espacial, desenvolvimento de metacognição e avanço nas habilidades de

conversão. Por fim, dos 12 aos 18 anos há melhoria das habilidades como o processamento de

informações, metacognição e estratégias de autorregulação cognitiva, crescimento do

vocabulário e refinamento gramatical e progresso nas habilidades de conversação.
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Hage, Pereira e Zorzi (2012) conduziram uma pesquisa visando obter valores de

referência para o protocolo de observação comportamental (PROC) sobre o desenvolvimento

de habilidades comunicativas e de esquemas simbólicos em crianças com desenvolvimento

típico de linguagem.

Abe et al. (2013) analisaram as habilidades comunicativas verbais utilizadas por

crianças com desenvolvimento típico de linguagem de 6 a 8 anos de idade. A amostra foi

composta por dez crianças, entre 6 e 8 anos de idade, que foram gravadas em interação

durante 30 minutos. Com base nos resultados, concluiu-se que crianças nesta faixa etária

apresentam um perfil mais dialógico, ou seja, se preocupam em dar sequência ao diálogo.

Perissinoto, Isotani e Tamanaha (2015), fizeram um apanhado sobre o

desenvolvimento da linguagem começando pela fase pré-linguística, na qual o bebê começa a

trocar olhares, produzir sons, realizar imitações e utilizar gestos intencionais e passando pelos

marcos do desenvolvimento, como gestos mais precisos e primeiras palavras ao final do

primeiro ano de vida. Relataram a ampliação da fala e do vocabulário, com a presença de

frases negativas e interrogativas contendo palavras de diferentes classes gramaticais (verbos,

substantivos e adjetivos), durante o segundo ano. Entre 3 e 4 anos a criança demonstra a

evolução de suas habilidades comunicativas, respondendo e iniciando comentários, narrando e

comentando sobre seu cotidiano e apresentando frases com outras classes gramaticais, como

pronomes, advérbios e conectivos. Entre 5 e 6 anos a criança apresenta uma linguagem mais

complexa, melhorando sua capacidade de contar histórias, começando a fazer conclusões e

aumentando a possibilidade de atenção e adaptação aos assuntos de interesse de seu parceiro.

Roemer (2019) analisou se a compreensão de palavras mediaria a relação entre gestos

e produção de palavras. Participaram desta pesquisa 120 bebês de alto e baixo risco para TEA.

Para bebês de baixo e alto risco sem diagnóstico de TEA ou atraso de linguagem, o gesto foi

fortemente associado à compreensão de palavras. Encontrou-se uma relação entre a produção

de gestos aos 12 meses, a compreensão de palavras aos 14 meses e a produção de palavras aos

18 meses. No entanto, essa relação não se manteve para crianças com diagnóstico posterior de

TEA.

Choi et al. (2020) verificaram a associação entre a produção de linguagem dos pais e

as habilidades de linguagem de crianças com alto e baixo risco para TEA nos dois primeiros

anos de vida. A amostra foi composta de 86 crianças e pais, divididos em dois grupos, um
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com crianças de alto risco para TEA e outro com crianças de baixo risco para TEA. Foram

gravadas interações de pais e filhos aos 12, 18 e 24 meses. A avaliação de linguagem foi

realizada através da Escala Mullen de aprendizagem precoce. Os resultados mostraram que

pais de ambos os grupos produziram tipo de palavras e proporções de respostas verbais

semelhantes. Entretanto, pais de crianças de alto risco apresentaram EME menor aos 18 e

meses.
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3. METODOLOGIA

3.1 Desenho do estudo: Tratou-se de um estudo transversal. (CEP/UNIFESP

n:0850P/2021).

Todos os pais ou responsáveis estiveram cientes dos procedimentos metodológicos do

estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme

sugerido pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

Não fez-se necessário a aplicação de um Termo de Assentimento às crianças devido a

idade e do grau de severidade da patologia das mesmas .

3.2   Amostra

Foi constituída uma amostra de conveniência, composta por 47 crianças, sendo 42 do

gênero masculino (89%) e 5 do feminino (11%); na faixa etária entre 2 a 5 anos (média = 3

anos e oito meses), diagnosticadas com TEA, por equipe multidisciplinar, segundo os critérios

diagnósticos do DSM 5; e atendidas no Núcleo de Investigação Fonoaudiológica em

Linguagem da Criança e Adolescente no Transtorno do Espectro do Autismo –

NIFLINC-TEA do Departamento de Fonoaudiologia e nos Ambulatórios: DICA –

Desenvolvimento Integral da Criança e Adolescente e TEAMM - Cognição Social Prof Dr

Marcos Mercadante ambos do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica, e todos da

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, no período compreendido entre março de

2019 a outubro de 2020.

Todas as crianças estavam regularmente matriculadas em escolas de ensino regular

devido à política brasileira de inclusão escolar, em média por vinte e quatro meses (DP=20,2).

Em relação ao nível socioeconômico das famílias apenas uma (2,1%) pertenciam à

classe A; 2 (4,2%) à classe B, quarenta e dois (89,3%) pertenciam a classe C, e duas (4,2%) à

classe D, de acordo com a classificação socioeconômica da ABEP.

As mães tinham em média 41 anos e 5 meses (DP=7,9). Dezessete delas (36%)

haviam completado ensino superior; vinte e cinco (53,1%) completaram o ensino médio,

enquanto cinco (10,6%) tinham ensino fundamental completo.
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Como critérios de inclusão, consideramos: o diagnóstico de TEA e a faixa

etária.

Como critérios de exclusão foi considerada a presença de alterações neurológicas

(acometimento estrutural e/ou funcional do Sistema Nervoso Central), malformações e/ou

síndromes genéticas conhecidas, deficiências física, auditiva/visual e/ou motora.

3.3 Procedimentos

Para avaliar o desempenho cognitivo e adaptativo das crianças foram aplicados os

seguintes instrumentos:

• SON-R 2 1⁄2-7 [a]: teste de inteligência não verbal que mede habilidades espaciais,

viso-motoras e raciocínio abstrato e concreto, em crianças de 2 anos e seis meses a 7 anos,

independentemente do nível de habilidade verbal da criança. (Tellegen et al, 2015).

●Autism Behavior Checklist: é uma listagem de 57 comportamentos não- adaptativos

divididos em cinco áreas: sensorial, uso do corpo e objeto, relacional, linguagem e

pessoal-social, que mensura a probabilidade do diagnóstico de TEA e o grau de severidade

dos comportamentos autísticos. Foi aplicado em forma de entrevista com os pais ou

cuidadores. (Krug, Arick, Almond, 1993; Marteleto, Pedromônico, 2005)

Para avaliar a extensão média de fala das crianças foi aplicada:

• Avaliação do Comportamento Vocal: este instrumento é parte integrante do ASIEP-2

(Autism Screening Instrument for Educational Planning – 2, Krug, Arick, Almond, 1993;

Tamanaha, Perissinoto, 2015). Durante uma sessão de avaliação fonoaudiológica com a

presença de adulto familiar, são oferecidos à criança brinquedos e brincadeiras compartilhadas

com a avaliadora. A sessão é filmada e posteriormente, são transcritas 50 emissões

espontâneas produzidas pela criança, durante o período de 45 minutos, em média.

As emissões são classificadas quanto à variedade (emissões espontâneas ou repetidas),

função (comunicativa ou não comunicativa); articulação (inteligível ou ininteligível) e

extensão (vocalização, balbucio ou palavras).

E a partir desta análise é possível traçar a Extensão Média por meio do balanceamento

do número de balbucio e total de palavras produzidas pela criança. Sendo que quanto maior o

valor obtido, maior a performance comunicativa.
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Para as transcrições das sessões de aplicação da Avaliação do Comportamento Vocal

utilizamos o software ELAN (Wittenburg et al, 2006; Cruz, 2017). Tal ferramenta possui

recursos para sincronização e coordenação temporal e espacial de modalidades de naturezas

distintas: verbal e não verbal; que facilitam a visualização e anotação dos recursos

interacionais desencadeados em situações de interlocução. O ELAN foi desenvolvido por

pesquisadores da área da Psicolinguistica do Max Planck Institute.

O tempo médio de análise de cada vídeo foi de cerca de duas horas, totalizando 135

horas de trabalho.

Foram transcritas pelo ELAN cerca de 55% do acervo digital. Os vídeos que não

puderam ser inseridos devido a baixa qualidade de áudio e/ou imagem foram transcritos

manualmente.

As trilhas utilizadas para o registro e análise das transcrições tanto pelo ELAN quanto

àquelas produzidas manualmente, seguiram os próprios parâmetros propostos pela Avaliação

do Comportamento Vocal, especialmente para análise da Extensão Média.

Na figura abaixo temos um exemplo de captura de tela do ELAN de uma sessão

transcrita utilizando-se o software.

Figura 1 – Exemplo de captura de tela do ELAN
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As transcrições foram realizadas por duas pesquisadoras e posteriormente parte dos

índices obtidos de Extensão Média foram tratados estatisticamente para análise de

concordância de respostas entre as avaliadoras.

3.4 Método Estatístico

Foram realizadas análise descritiva de todas as variáveis de interesse do estudo. Para

as variáveis numéricas foram apresentadas medidas de tendência central (média) e de

dispersão (desvio padrão).  Para as correlações utilizou-se o Teste de Correlação de Spearman.

Por fim, para a análise de concordância de respostas de Extensão Média entre os

avaliadores utilizou-se o Coeficiente de Correlação Intraclasse.

Considerou-se nível de significância de 0,05%.
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4. RESULTADOS

Neste capítulo apresentaremos os resultados obtidos a partir do tratamento estatístico

dos dados.

Na tabela 1, podemos observar a análise descritiva das variáveis de interesse do

estudo.

Tabela 1 – Análise descritiva das variáveis de interesse do estudo

Idade (Meses)

Média

Mediana

DP

N

3,86

4,08

1,02

47

Escolaridade (Meses)

Média

Mediana

DP

N

24,6

20,0

20,2

47

ABC

Média

Mediana

DP

N

85,4

80,0

22,6

47

QI

Média

Mediana

DP

N

68,4

68,4

14,4

47

Extensão Média

Média

Mediana

DP

0,63

0,29

0,89
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N 47

Legenda: ABC = Autism Behavior Checklist ; QI = Quociente Intelectual;

DP = Desvio Padrão; N = Número de crianças

Na tabela 2 temos a correlação entre a extensão média de fala e as variáveis: idade da

criança, tempo de escolaridade (em meses), Autism Behavior Checklist e quociente

intelectual.

Tabela 2 – Correlação entre a extensão média e as variáveis: idade, escolaridade, autismo

behavior checklist e quociente intelectual.

Extensão Média

Idade Coeficiente de correlação

Sig. (p)

N

0,320

0,028*

47

Escolaridade (meses) Coeficiente de correlação

Sig. (p)

N

0,424

0,003*

47

ABC Total Coeficiente de correlação

Sig. (p)

N

0,057

0,702

47

QI Coeficiente de correlação

Sig. (p)

N

-0,148

0,320

47

Legenda: (*) significância estatística.

ABC = Autism Behavior Checklist;  QI = quociente intelectual; N= número de crianças
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5. DISCUSSÃO

O presente estudo teve o objetivo de mensurar a extensão média de fala de crianças

com TEA.

A hipótese considerada foi a de que a medida contribuiria para a análise minuciosa do

desenvolvimento linguístico de crianças com TEA, criando parâmetros quantitativos e

qualitativos refinados que subsidiariam a avaliação do discurso das crianças da amostra.

Os prejuízos presentes nos indivíduos acometidos pelo Transtorno do Espectro do

Autismo (TEA) varia de acordo com o grau de severidade, podendo resultar em falhas em

várias habilidades linguísticas, sendo a pragmática, a principal delas (Klin, 2006; American

Psychiatric Association, 2014).

Acerca dos dados de caracterização da amostra, notou-se predomínio do sexo

masculino, em acordo com os achados em outros trabalhos com indíviduos com TEA (Miilher

e Fernandes, 2009; Klin, 2006; Condouris, Meyer e Tager-Flusberg, 2003).

A média de idade das crianças participantes do presente estudo, 3,86 meses,

mostrou-se dentro da faixa etária de idade, de 2 a 14 anos de idade, da maioria dos estudos da

área (Rice et al, 2010; Condouris, Meyer e Tager-Flusberg, 2003 e Casby, 2011). Já a

escolaridade média das crianças analisadas foi de 24,6 meses.

Quanto ao Coeficiente Intelectual (QI), a pontuação média se concentrou na faixa

inferior, abaixo do padrão de normalidade, de 90 pontos (de acordo com a classificação de

Terman de 1916), indicando um comprometimento intelectual nas crianças analisadas. Os

achados estão em concordância com trabalhos como o DSM-5 (American Psychiatric

Association, 2014),  que indicam uma relação entre autismo e deficiência intelectual.

O ABC é uma escala de comportamentos não adaptativos, criada para triar e indicar

probabilidade de diagnóstico de autismo. Como já citado anteriormente, o Transtorno do

Espectro do Autismo é uma condição com muitos comportamentos atípicos (Klin, 2006). Os

resultados obtidos por meio do ABC indicam que a amostra deste estudo é constituída por

crianças com alta probabilidade para autismo.
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A EME (Extensão Média de Enunciado) mostra-se uma medida interessante para

avaliar a pragmática, principal déficit no Transtorno do Espectro do Autismo, e os aspectos

morfológicos e sintáticos, uma vez que utiliza amostras de fala espontânea (Condouris, Meyer

e Tager-Flusberg, 2003). Uma de suas vantagens é possibilitar análises confiáveis das

habilidades de discurso com amostras de fala menores (Casby, 2011). Além de ser um

instrumento sensível para identificar déficits de linguagem.

Estudos como Condouris et al. (2003) evidenciam que crianças dentro do Espectro

Autista produzem menos palavras por enunciado, em tempo semelhante ao de crianças típicas.

Já a pesquisa realizada por Miilher e a Fernandes (2009), mostrou EME - palavras maior em

indivíduos autistas com melhores habilidades pragmáticas e que apresentavam maior

engajamento sócio-emocional durante as trocas comunicativas.

A média da Extensão Média de Enunciado encontrada foi de 0,63, mostrando-se bem

baixa, mesmo para indivíduos com TEA, se comparado a trabalhos como Condouris et al.

(2003), que encontrou EME= 3,38 em crianças com TEA, e Rice et. al. (2010), que achou em

seus resultados EME= 3,10 em crianças com déficits de linguagem nessa faixa etária.

Esse valor de EME pode ser justificado pela idade das crianças analisadas, que são

bem jovens, encontrando-se na idade pré-escolar.

Nos resultados do estudo presente, foi possível observar que as variáveis Idade e

Escolaridade se mostraram significativamente correlacionados com a Extensão Total, isto

significa que quanto maiores os valores de idade e escolaridade, maior o valor da Extensão

média de fala.

Outros estudos como Rice et. al. (2010) e Nóro (2015) também encontraram uma

relação positiva entre a extensão média do enunciado e idade das crianças. Uma vez que uma

maior produção de fala é esperada com o aumento da idade da criança (Guerra, Williamson e

Lucas-Molina, 2012; Perissinoto, Isotani e Tamanaha, 2015). Além disso, a escolaridade é

outro fator que influencia a EME, pois ao ir para a escola a criança aumenta seu repertório

linguístico.
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6. CONCLUSÃO

O índice de extensão média de fala obtido foi de 0,63.

Houveram correlações entre a Extensão Média de Enunciado e as variáveis Idade (p=

0,320) e Escolaridade (p= 0,003*) da criança.

Foi possível obter a Extensão Média de Enunciado de crianças com TEA.
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8. ANEXOS

8.1 Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
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8.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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8.3 Formulário de Registro SON-R 2 1/2 - 7 [A]
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8.4 Formulário de Registro de Amostra do Comportamento Vocal
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8.5 Inventário de Comportamentos Autísticos - ABC/ ICA
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8.6 Escala do Comportamento Adaptativo Vineland
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