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RESUMO

Introdução: crianças com Transtornos dos Sons da Fala representam uma vasta

porcentagem de pacientes quanto ao número de casos atendidos por

fonoaudiólogos especializados em fala e linguagem. Expressiva porcentagem deles

ainda apresentam alterações dos sons da fala que podem interferir na definição das

representações fonológicas e, em consequência, na consciência fonológica e no

aprendizado da leitura. No âmbito acadêmico, pesquisadores investigam o papel da

oralidade no aprendizado da leitura, bem como os impactos dos Transtornos dos

Sons da Fala sobre a alfabetização. Há evidências de que estes podem prejudicar a

aprendizagem escolar. Objetivo: identificar, analisar e sintetizar evidências

científicas publicadas na literatura da última década, sobre o impacto do Transtorno

dos Sons da Fala Persistente no aprendizado da leitura. Método: Esta é uma

revisão integrativa que visa a responder se Transtornos dos sons da fala presentes

na idade escolar podem influenciar o aprendizado da leitura?. Os artigos publicados

nas bases de dados PubMed e LILACS, na última década, foram sintetizados e

analisados de acordo com as características: autor(es), ano de publicação, local de

realização da pesquisa, título, população amostral, tipo de estudo, objetivo, métodos

utilizados, principais resultados e conclusão. Cinquenta e cinco textos foram

identificados, dos quais 07 se mostraram adequados ao objetivo do estudo.

Resultados: a análise dos artigos selecionados mostrou: 42,85% dos estudos

concluíram que o TSFP influencia negativamente as habilidades de leitura em todo

seu aprendizado; 28,57% dos artigos apontaram que o TSFP produz impacto

somente nas primeiras etapas do aprendizado da leitura; e 28,57% dos artigos

concluiu que o TSFP não produz impacto nas habilidades de leitura. Conclusão: A

maior parte dos artigos evidenciou o impacto negativo do TSFP sobre o aprendizado

e desenvolvimento das habilidades de leitura, confirmando a hipótese inicialmente

levantada.

Descritores: fala; transtorno da produção dos sons da fala; aprendizagem; leitura;

revisão
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ABSTRACT

Introduction: Children with Speech Sound Disorders represent a vast percentage of

patients in terms of the number of cases attended by speech and language

therapists. An expressive of them still presents speech sound errors that can interfere

in the definition of phonological representations and, consequently, in phonological

awareness and reading learning. In the academic sphere, researchers investigate the

role of orality in the process of reading acquisition, as well as the impacts of Speech

Sound Disorders on literacy. There is evidence that these can impair school learning.

Purpose: to identify, analyze and synthesize scientific evidence published in the

literature of the last decade on the impact of Persistent Speech Sound Disorder on

reading learning. Method: This is an integrative review that aims to answer whether

Speech Sound Disorders in school-age children can influence reading?. Articles

published in the PubMed and LILACS databases in the last decade were synthesized

and provided according to the characteristics: author(s), year of publication, place of

research, title, sample population, type of study, purpose, methods used, main results

and conclusion. Fifty-five texts were identified, of which 07 define the study purpose.

Results: in the analysis of the selected articles: 42.85% of the studies concluded that

the persistence of the SSD negatively influences reading skills throughout their

learning; 28.57% of the articles indicated that the persistence of the SSD only has an

impact in the first stages of reading acquisition; and 28.57% of the articles believed

that the persistence of the SSD had no impact on reading skills. Conclusion: Most

articles show the impact of the persistent SSD on the learning and development of

reading skills, confirming the initial hypothesis raised in this work.

Keywords: speech; speech sound disorders; learning; reading; review
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1 INTRODUÇÃO

Dentre tantas especificidades que fazem do ser humano uma espécie

singular, a capacidade que temos de nos comunicar de maneira complexa é

certamente uma das mais importantes. Na abertura da obra de Jean-Jacques

Rousseau, “Ensaio sobre a origem das línguas” (1781), nota-se a relevância da

comunicação humana:

A fala distingue o homem dos outros animais. A linguagem distingue as

nações entre si; não é possível saber de onde um homem vem, antes que

ele tenha falado (...) no instante em que um homem foi reconhecido por

outro como um ser sensível, pensante e semelhante a ele, o desejo ou a

necessidade de comunicar-lhe seus sentimentos e pensamentos o levou a

buscar meios para fazê-los.

De acordo com o DSM-V, a comunicação inclui todo comportamento verbal e

não verbal que influencia as ideias, as atitudes ou os comportamentos de outro

indivíduo; ela se dá através da fala, que é definida pela produção expressiva de sons

(incluindo a articulação, a fluência, a voz e a qualidade da ressonância) e, também,

por meio da linguagem, que inclui a forma, a função e o uso de um sistema

convencional de símbolos (American Psychiatric Association, 2014).

Alguns indivíduos podem manifestar, durante a fase inicial do

desenvolvimento, algum déficit em uma ou mais das bases que constituem a

linguagem oral, podendo, de acordo com as características e perfil de déficits e o

grau de severidade da manifestação, serem diagnosticados com um Transtorno da

Comunicação. Dentro desse espectro, o Transtorno dos Sons da Fala, caracterizado

por omissões sistemáticas, substituições ou distorções, apesar dos indivíduos

conseguirem repetir corretamente o fonema de maneira isolada (Hayiou-Thomas,

Carroll, Leavett, et al., 2020). Ademais, de acordo com a Associação Americana de

Fala, Linguagem e Audição (ASHA - American Speech-Language-Hearing

Association) os Transtornos dos sons da fala englobam qualquer dificuldade ou

combinação de dificuldades quanto a percepção, produção motora ou representação

fonológica dos sons e dos segmentos da fala, podendo ser de natureza orgânica ou
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funcional. Os TSF de natureza orgânica resultam de uma causa motora/neurológica,

estrutural ou sensorial/perceptiva. Por outro lado, os TSF de natureza funcional são

idiopáticos.

Crianças com esse transtorno podem ser submetidas a intervenção

fonoaudiológica que, na grande maioria das vezes, leva à normalização rápida e

efetiva da fala. Entretanto, nem todas apresentam bons resultados apesar da

intervenção, e podem assim, prosseguir com o erro de fala até a idade adulta

(Pascoe, Stackhouse e Wells, 2006).

Para Shriberg, Kwiatkowski, Mabie (2019), se o indivíduo persistir com as

dificuldades após os nove anos de idade (tendo ou não passado por intervenção

terapêutica), este passa a ser identificado como apresentando Transtorno dos Sons

da Fala Persistente (doravante denominado neste estudo como TSFP). Entretanto, a

idade, a partir da qual se pode classificar uma alteração de fala como TSFP, varia de

autor para autor. (p.ex. Pascoe, Stackhouse e Wells, 2006, classificam o Transtorno

dos Sons da Fala Persistente a partir dos seis anos de idade). Apesar da divergência

quanto à idade, enquanto parâmetro de critério diagnóstico para o TSFP, há

consenso quanto ao fato de ele estar presente na idade escolar (Toledo, 2019).

É importante ressaltar que diferentes nomenclaturas são utilizadas para

referirmos ao transtorno dos sons da fala em idade escolar. Neste estudo, optamos

por ‘’Transtorno dos Sons da Fala Persistente’’ como referência. Apesar deste fator,

optamos em realizar a busca dos diversos artigos já publicados, apenas com o

unitermo ''Transtorno dos Sons da Fala em Idade Escolar’’.

De acordo com o esquema de Kato (1986), a linguagem oral e a linguagem

escrita são duas modalidades da linguagem que se retroalimentam. Segundo a

autora: há necessidade de apoio na oralidade nas fases iniciais do letramento; no

processo de alfabetização, a escrita é baseada na oralidade, sobretudo na maneira

com que as palavras são pronunciadas. Com essas características em vista, é

possível supor que o TSFP se relaciona negativamente com o processo de

aprendizado da leitura, uma vez que, segundo Ehri (1998), observa-se como um dos

processos básicos da alfabetização o conhecimento da correspondência

fonema-grafema para o posterior reconhecimento de palavras escritas. Então,

2



indivíduos com essas alterações nos sons da fala presentes na fase de alfabetização

terão de relacionar o grafema com um som que pode não fazer parte do seu

repertório fonológico automático e usual, ficando em risco de apresentar dificuldades

no aprendizado da leitura e da escrita.

Neste estudo apresentaremos a descrição dos achados na literatura sobre o

desempenho das habilidades leitoras de crianças em idade escolar com TSFP.

Hipotetiza-se que a literatura compulsada apresentará resultados de piores

habilidades de leitura nessas crianças escolares com TSFP quando comparadas a

crianças sem alterações de fala.

Esta pesquisa visa a elaborar uma síntese de conhecimentos e práticas

descritos na literatura relevante relacionada aos Transtornos dos Sons da Fala

Persistentes e seus impactos no aprendizado da leitura, de modo a contribuir com a

prática diagnóstica fundamentada em conhecimento científico.
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1.1 OBJETIVO

Identificar, analisar e sintetizar evidências científicas publicadas na literatura

da última década, sobre o impacto do Transtorno dos Sons da Fala Persistente no

aprendizado da leitura.
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2 LITERATURA

Em diversas organizações sociais, a linguagem oral e a linguagem escrita são

importantes para a realização de inúmeras situações cotidianas. Podemos afirmar

que as alterações na produção dos sons da fala, resultarão em grande obstáculo

para a inserção social, uma vez que os erros reduzem a inteligibilidade da fala,

afetando, dessa maneira, a comunicação com interlocutores. Por consequência,

indivíduos com TSF, principalmente quando ainda crianças, podem experimentar

situações sociais negativas como isolamento social e bullying. E, a longo prazo,

conforme descrito e como citado por Lewis (2011), esses erros na fala podem afetar

o rendimento acadêmico, prejudicando habilidades como a leitura e a escrita,

sobretudo quanto ao domínio da ortografia.

A leitura favorece o desenvolvimento cognitivo e é de grande importância para

a inserção em sociedades letradas (Navas, 2011) como a nossa. É uma habilidade

cognitivo-linguística diretamente relacionada com o acesso à cultura, à inclusão

social e à vivência cidadã. A leitura é atividade complexa e constituída por diversas

habilidades cognitivo-linguísticas e inúmeros fatores podem atuar como obstáculos

para o seu desenvolvimento. É de extrema importância, portanto, que possíveis

fatores intervenientes sejam investigados, para que, assim, se possa remediá-los ou

mitigá-los de forma eficaz.

No âmbito clínico, o fonoaudiólogo está corriqueiramente frente a inúmeros

casos de crianças com dificuldades na produção dos sons da fala e na leitura, sendo

estas manifestações observadas concomitante ou separadamente (Toledo, 2019).

No desenvolvimento deste estudo, alguns obstáculos, na busca de evidência

científicas foram encontrados e estão destacados e descritos a seguir:

Divergências quanto à nomenclatura do TSFP

Conforme abordado anteriormente, o Transtorno dos Sons da Fala pode ou

não persistir com o passar dos anos, e, em alguns casos, até mesmo após

intervenção terapêutica. Deparamo-nos, então, com a divergência em relação à

nomenclatura encontrada para nos referirmos a este transtorno no período em que

ele persiste.
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Em um apanhado geral, observamos que autores como Pascoe, Stackhouse

e Wells (2006) utilizaram o termo ‘’Persistent Speech Sound Disorder’’ para

classificar esse transtorno, com a justificativa de que tanto dificuldades de

articulação, fonológicas e de fluência podem ser englobadas em um unitermo.

Flipsen (2015) separou indivíduos com TSFP em dois grandes grupos (a depender

do tipo de erro que as crianças realizam e a origem desses erros). O autor utilizou

dois termos: ‘’Residual’’, para classificar os erros que ‘’restaram’’ de um atraso na

fala, identificados na pré-escola e que nunca foram completamente resolvidos nas

sessões terapêuticas, e ‘’Persistent’’, para classificar um outro grupo cujos erros que

cometiam na produção dos sons da fala em idade pré-escolar (em geral, distorções)

nunca foram considerados graves e/ou como sendo necessários de serem tratados

em setting terapêutico.

Em 2019, Shriberg abordou quatro dicotomias para classificar o Transtorno

dos Sons da Fala. Dentre elas, destacamos a seguir a mais importante para o nosso

estudo:

Persistent Speech Errors X Persistent Speech Delay

O autor classificou como Persistent Speech Errors, alterações nos sons da

fala que persistem para além dos 9 anos de idade e que consistem apenas em

distorções, relacionando-os com um teor mais articulatório. Por outro lado, o autor

pontua que os erros na fala que consistem não apenas em distorções, mas também

em omissões e/ou substituições de fonemas que se mantém para além dos 09 anos

de idade, são classificados como Persistent Speech Delay, estando mais

relacionados com o inventário fonológico e com maiores riscos para atrasos ou

transtornos relacionados à linguagem, leitura, escrita e ortografia Shriberg (2010

apud Peterson, Pennington, Shriberg, & Boada, 2009).

Visto que esse transtorno é encontrado em crianças mais velhas, geralmente

com idades a partir dos 05/06 anos (Pascoe, Stackhouse e Wells, 2006), autores

como Tambyraja, Farquharson e Justice (2020), e Loudermill, Greenwell e

Brosseau-Lapre (2021) utilizaram o termo ‘’Speech Sound Disorders in School Age’’

que admitimos neste estudo.
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O obstáculo se mostrou presente no momento de eleger um denominador em

comum que abrangesse a maior quantidade de publicações possíveis nas bases de

dados pesquisadas. Concluímos que os termos ‘’Persistent’’ e ‘’Residual’’ filtravam

excessivamente os artigos existentes na última década e o que melhor se mostrou

foi o termo ‘’Speech Sound Disorders in School Age’’.

Subtipos do TSFP

Apesar de atualmente não haver consenso entre os pesquisadores, três

grupos principais de crianças com TSFP estão representados no sistema de

classificação principal desse transtorno da comunicação: crianças com dificuldades

fonológicas; crianças com dificuldades de articulação, que produzem erros residuais

e persistentes de fala; e crianças com distúrbios motores da fala que apresentam

dificuldades de planejamento e programação motora (Loudermill, Greenwell,

Brosseau-Lapré, 2021).

Nos artigos analisados que compuseram esta revisão integrativa de literatura,

não foi observada a separação por subtipos do transtorno para a realização das

pesquisas. Tendo em vista que, indivíduos com erros na produção dos sons da fala

de teor e caráter mais fonológico podem apresentar pior desempenho nas

habilidades de consciência fonológica, podemos inferir um provável viés nos

resultados encontrados na última década.

Divergências quanto à idade classificatória para o TSFP

Além da divergência da nomenclatura, nos deparamos também com as

diferentes idades utilizadas como um dos critérios para o diagnóstico. Para Pascoe,

Stackhouse e Wells (2006), a idade a partir da qual podemos considerar um

indivíduo como apresentando TSFP está entre os 05 e 06 anos. Shriberg (2019) e

Flipsen (2015) passaram a utilizar esse termo apenas quando a criança está com 09

anos de idade ou mais e ainda apresenta alguma alteração de fala.

Nos artigos analisados nesta pesquisa, autores como Hayiou-Thomas,

Carroll, Leavett, et al. (2020) focalizaram crianças com 08 anos de idade, e Apel K. e

Henbest V. (2019) em crianças de  07 a 09 anos de idade.
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Apesar de convergirem a respeito dos indivíduos estarem cursando o período

escolar, ao considerarmos a proposta de Bishop e Adams (1990 apud

Hayiou-Thomas, Carroll, Leavett, et al., 2017) sobre a critical age hypothesis, que diz

respeito sobre a influência que a idade tem perante as habilidades envolvidas no

bom desempenho da leitura, o mais apropriado para compararmos os diversos

achados dos estudos, seria considerar uma mesma idade amostral.

É importante ressaltar que o estudo realizado por Foy e Mann (2012) incluiu

na amostra, crianças com TSF cursando o último ano da pré-escola (média de idade

dos indivíduos = 05 anos e 06 meses). Esse artigo, no entanto, não foi excluído da

análise pelo fato de todas as crianças estarem no processo inicial do aprendizado da

leitura.

A complexidade envolvendo o aprendizado da leitura

O indivíduo com desenvolvimento típico da linguagem oral foi capaz de

adquiri-la apenas por meio da exposição à língua. Diferentemente da linguagem oral,

a linguagem escrita não pode ser aprendida apenas através da exposição a material

escrito. A leitura e a escrita devem ser ensinadas formalmente para serem

aprendidas, e o processo de alfabetização sofre influências negativas de diversos

fatores, sejam eles ambientais ou intrínsecos. O conhecimento acerca de possíveis

interferências sobre o aprendizado da leitura deve ser ampliado.

Os níveis linguísticos (i.e. fonológico, morfológico, semântico, sintático e

pragmático) mantêm forte relação com o processo de alfabetização, assim como as

habilidades fonológicas e metafonológicas (i.e. consciência fonológica, memória

operacional fonológica e rapidez e precisão no acesso ao léxico mental). Ademais,

habilidades visuo-motoras, de cognição (i.e. funções executivas), atenção, entre

outras tantas, também são importantes para esse aprendizado.

A grande maioria dos artigos já publicados analisam as habilidades de

consciência fonológica, memória fonológica operacional, a rapidez e a precisão do

acesso ao léxico mental e o vocabulário. Wellman, Lewis, Freebairn, et.al (2011),

analisaram o desempenho das crianças com TSFP quanto às habilidades narrativas,

e buscaram compreender se estas habilidades podem ou não predizer futuras
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dificuldades na leitura. Nos achados, os autores constataram que as habilidades

narrativas estão relacionadas com o bom desempenho de leitura, porém, o grupo

controle e o grupo amostral não apresentaram diferenças significativas quanto ao

desempenho, ou seja, o TSFP não influenciou as habilidades narrativas.

A habilidade de consciência morfológica vem sendo atualmente proposta por

alguns autores como de grande importância para o desenvolvimento da leitura.

Nesta vertente, Apel K. e Henbest V. (2019), caracterizaram a consciência

morfológica como habilidade de manipular conscientemente as menores unidades

contendo significado da linguagem, seguindo, especificamente, um modelo de

consciência de quatro domínios:

1. As formas faladas e escritas de morfemas;

2. O significado dos afixos e as alterações no significado e na classe

gramatical que eles trazem para as palavras (i.e. classe nominal, verbal

e nominal-verbal);

3. A maneira pela qual os afixos escritos se conectam às palavras,

incluindo alterações na grafia dessas palavras (e.g. consoantes

duplicadas ou excluídas. No entanto, este domínio não se adequa às

regras gramaticais do portugues brasileiro);

4. A relação entre palavras e suas formas flexionadas ou derivadas.

Como mencionado anteriormente, a grande maioria das pesquisas já

publicadas concentram-se no desempenho do indivíduo quanto à habilidade de

consciência fonológica, porém, a complexidade de fatores envolvidos no processo

de aprendizagem da leitura, obriga a pensar para além dessas habilidades.

Importância do desenvolvimento de novas tecnologias

Os erros na fala presentes no TSFP podem ser identificados auditivamente,

assim como qualquer outro transtorno da fala e, normalmente, a partir dessa

percepção acústica é que se pode classificar o tipo do erro, para que,

posteriormente, seja estabelecido o diagnóstico. Porém, a percepção humana é
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subjetiva e a multiplicidade de fatores determinantes da alteração de fala dificulta o

diagnóstico mais preciso.

No decorrer das décadas algumas tecnologias começaram a ser

desenvolvidas e utilizadas com a finalidade de aumentar a precisão diagnóstica,

aprimorar as intervenções terapêuticas e trazer informações cruciais para o estudo

da produção de fala. Dentre essas tecnologias a ressonância magnética em tempo

real (RM-TR), uma técnica não invasiva, faz a captura de uma vasta quantidade de

imagens do trato vocal, permitindo assim, a observação dos processos intrínsecos

da fala e da dinâmica articulatória. A RM-TR possibilita a análise do movimento dos

órgãos fonoarticulatórios (laringe, epiglote, língua, lábios, parede da faringe, glote e

palato mole), participantes da produção de um fonema, sílaba ou palavra, e que,

com exceção dos lábios, não são visíveis a olho nu (Sampaio e Jackowski, 2017).

Porém, poucos estudos sobre esse tema estão publicados para o Português

Brasileiro.
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3 MÉTODO

Esta pesquisa é uma Revisão Integrativa que buscou evidências sobre o

impacto do Transtorno dos Sons da Fala Persistente sobre o aprendizado da leitura.

A seguinte questão norteadora foi elaborada: Transtornos dos sons da fala presentes

na idade escolar podem influenciar o aprendizado da leitura?

Posteriormente, conduziu-se o levantamento bibliográfico acerca desse tema

nas seguintes bases de dados: LILACS e Pubmed. Foram definidos, a priori, como

critérios para inclusão: artigos originais disponíveis na íntegra, publicados no período

de 2011 e 2021, em Português e em Inglês.

Tendo em vista de que uma das bases de dados é nacional e a outra

internacional, os unitermos selecionados para a pesquisa em língua portuguesa

foram: ‘’Transtorno dos Sons da Fala e Idade Escolar e Leitura’’ e ‘’Transtorno dos

Sons da Fala e Idade Escolar e Alfabetização’’, e para língua inglesa: ‘’School Age

Speech Sound Disorders and Literacy’’ e ‘’School Age Speech Sound Disorders and

Reading’’.

Para a seleção das publicações foi realizada aplicação das estratégias de

busca, e a definição de critérios de inclusão e exclusão de textos. Foram incluídos

artigos que avaliaram crianças em idade escolar, a partir de 06 anos, e foram

encontrados 55 estudos, inicialmente analisados com base nas informações do título

e resumo.

Após esta primeira etapa, os 55 artigos encontrados foram lidos em sua

íntegra. Posteriormente à leitura dos textos, foram excluídos: os estudos que

contemplaram em sua amostra crianças com deficiência auditiva, neurológica e/ou

alterações anatômicas dos órgãos responsáveis pela articulação dos sons da fala;

aqueles cuja amostra contemplou apenas crianças com Transtornos dos Sons da

Fala já resolvidos em idade pré-escolar e artigos repetidos.

Após a seleção minuciosa dos artigos encontrados nas duas bases de dados,

07 dos 55 estudos mostraram-se adequados aos critérios relevantes para a presente

Revisão Integrativa. A Figura 1 mostra, por meio de um fluxograma, o processo de

seleção dos artigos para o presente estudo.

11



Figura 1. Fluxograma do número de artigos encontrados e selecionados
após aplicação dos critérios de exclusão.
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4 RESULTADOS

Para a análise dos dados, os artigos selecionados foram sintetizados em uma

planilha de registro, apresentada no Quadro 1. Apresentam-se nesta planilha, as

características mais relevantes de cada estudo, sendo elas: autor(es), ano de

publicação, local de realização da pesquisa, título, população amostral, tipo de

estudo, objetivo, métodos utilizados, principais resultados e conclusão. A ilustração

da Figura 2 apresenta o resumo da conclusão a que cada estudo chegou,

contribuindo para responder à questão norteadora desta Revisão: Os transtornos

dos sons da fala na idade escolar podem impactar o aprendizado da leitura?.

Figura 2. Esquema com resumo das conclusões dos artigos analisados.
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5 DISCUSSÃO

No desenvolvimento deste estudo, alguns obstáculos, na busca de evidência

científicas foram encontrados e, certamente influenciaram o pequeno número de

artigos selecionados: divergências quanto à nomenclatura do transtorno (neste

estudo, optamos por ‘’Transtorno dos Sons da Fala Persistente – TSFP”); quanto à

existência ou não de subtipos de TSFP; quanto à idade classificatória para o

diagnóstico do TSFP; a complexidade da aprendizagem e dos componentes

cognitivo-linguísticos constituintes leitura, além das diferentes teorias que associam

as bases da linguagem oral ao aprendizado do código escrito. Todas essas foram

condições que, na subjacência interferiram na busca dos artigos científicos sobre

TSFP e aprendizado da leitura.

De acordo com os critérios pré-estabelecidos para a realização do presente

estudo, foram encontrados 07 artigos que abordaram a influência do Transtorno dos

Sons da Fala, em crianças de idade escolar, sobre o processo de aprendizagem e

desenvolvimento da leitura.

A hipótese levantada no início desta pesquisa, confirmou-se por meio dos

achados de Foy e Mann (2012), Skebo, Lewis, Freebairn, et. al (2013),

Hayiou-Thomas, Carroll, Leavett, et al. (2017), Tambyraja, Farquharson e Justice

(2020), e Wren, Pagnamenta, Peters, et.al (2020). Segundo essas pesquisas o TSFP

tem relação com o desempenho em habilidades de leitura, principalmente nas

etapas iniciais do aprendizado, quando a decodificação e a codificação de palavras

são desenvolvidas. No entanto, esses pesquisadores divergiram quanto ao momento

em que o TSF é considerado um fator de risco para o desempenho nas habilidades

de leitura: 60% dos artigos (Foy e Mann, 2012; Tambyraja, Farquharson e Justice,

2020; Wren, Pagnamenta, Peters, et.al 2020) sustentaram o fato de que o TSFP

produz impacto nas habilidades de leitura no decorrer de todo seu aprendizado. Em

contrapartida, 40% dos artigos (Skebo, Lewis, Freebairn, et.al, 2013;

Hayiou-Thomas, Carroll, Leavett, et al., 2017) apontaram que o TSFP produz

impacto somente nas primeiras etapas do aprendizado da leitura.
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Certamente, as características das alterações dos sons da fala, sobretudo no

decorrer do desenvolvimento da criança, devem influenciar o resultado observado

(Shriberg, Kwiatkowski, Mabie, 2019) no momento da avaliação em idade escolar.

De fato, no estudo de Foy and Mann (2012), o estudo das alterações de fala dos

pré-escolares (n = 92) definidos como de risco ou não-risco para dificuldades de

leitura mostrou que as crianças de risco apresentavam mais erros de fala,

comparadas às demais não-risco. Isso pode sugerir que apenas identificar que há

erros na fala do escolar, pode não ser suficiente para prever se haverá risco, ou não

de apresentar problemas de leitura. Conhecer o tipo de erro e a frequência com que

se apresenta na fala e como se organizou categoricamente a representação mental

de todo o subsistema fonológico, também parece importante. E nesse caso seria

importante conhecer, também, como se deu o desenvolvimento da fala. Por isso,

estudos longitudinais são tão relevantes (Hayiou-Thomas, Carroll, Leavett, et al.,

2017; Tambyraja, Farquharson e Justice, 2020; Wren, Pagnamenta, Peters, et.al

2020).

Em suas pesquisas Wellman, Lewis, Freebairn, et.al (2011) e Apel e Henbest

(2019) não encontraram diferenças significativas entre o desempenho do grupo

controle quando comparado aos resultados do grupo de crianças com TSFP. Este é

um resultado importante porque a metodologia empregada está bem descrita e de

acordo com o objetivo dos autores. Porém, não há indicações sobre as

características de fala das crianças avaliadas nessa pesquisa. Além disso, os dados

de avaliação da leitura foram mediados por habilidades mais gerais da linguagem

que não as fonológicas. Esse fato poderia, então, reforçar os resultados dos demais

estudos encontrados. Há necessidade de maiores investigações considerando os

diversos subtipos dentro do Transtorno dos Sons da Fala, e da análise quanto ao

desempenho nas demais habilidades envolvendo o processo de desenvolvimento da

leitura.

Por fim, apesar do desenvolvimento da pesquisa dos autores Wren,

Pagnamenta, Peters, et.al (2020) não ter apresentado como objetivo geral, ou

específico, a averiguação da relação direta entre o TSFP e a leitura, os autores

abordaram em sua revisão bibliográfica, inúmeros estudos realizados que
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confirmavam a influência prejudicial desse transtorno sobre a leitura, além de ter

sido constatado na pesquisa que crianças com TSFP apresentam piores

desempenhos educacionais, principalmente na disciplina de Inglês.

Assim, os resultados do levantamento bibliográfico, analisados neste estudo

puderam evidenciar, cientificamente - 71,42% mostraram evidências - que crianças

em idade escolar, que ainda apresentam transtorno dos sons da fala (aqui

denominados TSFP), são de risco ou apresentam prejuízos que se manifestam na

leitura, pelo menos, em algum período do desenvolvimento escolar.

Os obstáculos apresentados para a seleção dos artigos, certamente

restringiram, de alguma forma, este estudo que deve prosseguir dada a relevância

do tema e a prevalência de crianças com TSFP, em idade escolar, no contexto

mundial (Tambyraja, Farquharson, Justice, 2020).

Faz-se necessária, portanto, a reflexão acerca da importância do

desenvolvimento de instrumentos sensíveis para que o profissional fonoaudiólogo

consiga precocemente identificar crianças de risco para a persistência do TSF em

idade escolar. Com isso, se faz possível a prevenção de problemas futuros

relacionados à aprendizagem escolar e/ou intervenções precoces voltadas para

estes indivíduos durante o período pré-escolar.

Com a ampliação do conhecimento acerca das características do TSF, faz-se

possível o desenvolvimento de procedimentos terapêuticos, avaliativos, de

diagnósticos e de intervenções precoces fonoaudiológicas com maior assertividade.
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6 CONCLUSÃO

Com os achados acerca da revisão de literatura podemos concluir que:

Apesar de controversos, a maior parte dos artigos apontou achados que

evidenciaram a influência do TSFP sobre o aprendizado e desenvolvimento das

habilidades de leitura, confirmando a hipótese inicialmente levantada no presente

trabalho.
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