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Resumo 

 

Paula EM. Habilidades linguísticas de crianças pré e pós-transplante hepático 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

Introdução: A doença hepática crônica na infância aumenta o risco de deficit 

neurocognitivo e linguístico, que pode persistir mesmo após o transplante de 

fígado (TxH) bem-sucedido. O objetivo da pesquisa foi verificar se há atraso no 

desenvolvimento linguístico em crianças com idade entre 2 anos e 7 anos e 11 

meses, pré TxH e pós TxH. Método: A casuística foi constituída por 76 

crianças, sendo 31 pré TxH e 45 pós TxH. O grupo controle (GC) foi composto 

por 60 crianças. Para verificar as habilidades linguísticas, foi aplicado o Test of 

Early Language Development-TELD-3. Para complementar, foram coletados 

dados clínicos e socioeconômicos. Resultados: O desempenho das crianças 

na fila de espera do transplante foi significativamente inferior ao do GC 

(p<0,001) e ao do grupo pós TxH (p<0,001), com valores abaixo da média, de 

acordo com o TELD-3. O grupo pós TxH apresentou média inferior à do GC 

(p=0,031), entretanto, com valores na média, de acordo com o TELD-3. Na 

análise de regressão, para o pré TxH a idade apareceu como fator de risco 

(OR=1,075; p=0,050) e para o pós TxH, a renda mensal (OR = 0,999; p=0,055). 

Conclusões: Constatou-se atraso das habilidades gerais de linguagem em 

crianças pré TxH, sendo a idade o único fator de risco apontado para o atraso 

linguístico. Para o grupo pós TxH não foi observado atraso linguístico. 

Entretanto, o desempenho foi inferior ao do GC e o único fator de risco indicado 

foi a renda familiar mensal. É necessário que as crianças sejam acompanhadas 

por equipe multiprofissional no momento pré TxH e no pós TxH imediato, para 

minimizar os deficit linguísticos e otimizar seu desenvolvimento. 

 

Descritores: Linguagem infantil; desenvolvimento de linguagem; transtornos 

do desenvolvimento da linguagem; transplante de fígado; testes de linguagem; 

criança. 

  



 

 

Abstract 

Paula EM. Language skills of children pre and post liver transplantation. 

[thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

Introduction: Chronic liver disease in childhood increases the risk for 

neurocognitive and linguistic deficits, which may persist even after successful 

liver transplantation (LT). The objective of the present research was to check for 

delayed language development in children aged 2 years to 7 years and 11 

months, pre and post liver transplant. Method: The sample consisted of 76 

children, 31 pre LT and 45 post LT. The control group (CG) consisted of 60 

children. For checking the language skills the Test of Early Language 

Development-TELD-3 was administered. In addition, clinical and socioeconomic 

data were collected. Results: The performance of children on the waiting list for 

transplant was significantly lower than the control group (p <0.001) and the post 

LT group (p <0.001), with values below average according to TELD-3. The post 

LT group had lower scores than the CG (p = 0.031), however with values on 

average according to TELD-3. In the regression analysis for the pre LT group, 

age appeared as a risk factor (OR = 1.075; p = 0.050) and for the post LT, 

monthly income (OR = 0.999; p = 0.055). Conclusions: General language skills 

were delayed in the pre LT group, with age appearing as the only risk factor for 

the language delay. Language delay was not observed in the post LT group, 

however the performance was lower than the CG, the only risk factor indicated 

was monthly family income. To minimize the linguistic deficit and optimize their 

development, children pre LT and immediately post LT, should be assisted by a 

multi-professional group. 

 

Descriptors: Child language; language development; language development 

disorders; liver transplantation; language tests; child.  



 

 

Apresentação 

 

Iniciei minha trajetória na Universidade de São Paulo em 2006, quando 

realizei Especialização em Fonoaudiologia, sob orientação da Profa. Dra. 

Debora Maria Befi-Lopes, no Laboratório de Investigação Fonoaudiológica em 

Desenvolvimento de Linguagem e suas Alterações (LIF-DLA). Naquele ano, dei 

início aos estudos sobre as habilidades de resolução de conflito de crianças 

com Distúrbio Específico de Linguagem (DEL), tema da minha Monografia de 

Especialização.  

Ingressei no Mestrado  do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Reabilitação (Área de Concentração: Comunicação Humana) da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, em agosto de 2007, para continuação 

da pesquisa iniciada em 2006. Naquele mesmo ano, fui contemplada com uma 

bolsa de Mestrado CAPES. Em 2011, os resultados da dissertação foram 

apresentados no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, receberam a 

Menção Honrosa e dois artigos decorrentes da dissertação foram publicados. 

Logo após o término do Mestrado, ingressei, em março de 2012, no 

Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação (Área 

de Concentração: Comunicação Humana) da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, novamente sob a orientação da Profa. Dra. Debora 

Maria Befi-Lopes. Assim como no Mestrado, fui contemplada com uma bolsa 

CAPES.  

Nessa nova etapa, resolvi, junto com minha orientadora, mudar o rumo dos 

nossos estudos para o universo dos transplantes, pelo qual sempre me 



 

 

interessei. Meu pai é médico nefrologista, trabalha com pacientes 

transplantados renais e cresci ouvindo as histórias de superação dos pacientes 

transplantados. 

Pesquisando, descobri que há uma alta incidência de deficit de linguagem 

em crianças pré e pós-transplante hepático e, por essa razão, dei início a esta 

pesquisa. 

Entrei em contato com a Dra. Gilda Porta, que não só acreditou no projeto, 

como o viabilizou, abrindo as portas do Instituto da Criança. A partir de então, a 

Dra. Gilda Porta passou a ser a coorientadora deste trabalho. 

Esta tese teve como objetivo geral verificar as habilidades linguísticas de 

crianças pré e pós-transplante hepático e os artigos decorrentes da pesquisa 

foram enviados para a revista internacional The Journal of Pediatrics e para a 

revista nacional CoDAS. 

O esclarecimento das questões referentes às habilidades linguísticas é de 

grande importância para o melhor entendimento dos deficit que uma doença 

hepática crônica podem gerar. Portanto, esta pesquisa foi realizada visando a 

maior precisão diagnóstica e a melhoria na efetividade dos tratamentos dessa 

população.           
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1 INTRODUÇÃO 

  

Transplante hepático (TxH) é o procedimento realizado com o objetivo de 

restabelecer as condições de saúde em um paciente com doença hepática 

crônica, insuficiência hepática aguda fulminante, ou doença metabólica sem a 

possibilidade de tratamento clínico1. É um tratamento eficaz, cujo índice de 

sobrevida, após cinco anos do procedimento, é de, aproximadamente, 80%.  

A história do transplante de fígado teve início nos anos 60, nos Estados 

Unidos, quando, em 1963, Thomas Starzl realizou o primeiro transplante de 

fígado em humanos sem sucesso. Porém, em 1967, o procedimento foi bem-

sucedido1. 

Na América Latina, o primeiro transplante de fígado bem-sucedido foi 

realizado no Hospital das Clínicas, pela equipe da Unidade de Fígado, no dia 

1o de setembro de 1985. Apesar da evolução pós-operatória satisfatória da 

paciente, ela faleceu 13 meses depois, em decorrência da doença primária1. 

Na última década, o Brasil, país com população superior a 200 milhões, 

alcançou o terceiro maior volume de transplantes de fígado no mundo (seguido 

dos Estados Unidos e China), realizando mais de 1.600 transplantes em 20122. 

De todos os transplantes de fígado realizados nos Estados Unidos, 12% a 

15% são feitos em crianças. A principal etiologia é a atresia biliar, responsável 

por 70% das indicações, seguida pelas doenças metabólicas, em 20% a 25% 

3,4. As crianças que se submetem ao TxH por conta da atresia biliar são mais 
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novas do que as transplantadas por outras causas e apresentam maior risco de 

complicações e retransplantes5. 

Estudo realizado no Brasil, com 513 crianças com atresia biliar, mostrou 

que as que se submeteram ao TxH tiveram maior sobrevida, quando 

comparadas às não transplantadas (88,3% X 49,6%, p < 0,001)6.  

 Com o aumento das taxas de sobrevida, outros aspectos tornam-se cada 

vez mais importantes. Atualmente, os pesquisadores estão se concentrando 

em temas como reabilitação, adesão aos tratamentos, qualidade de vida, 

disfunções decorrentes de uma doença crônica e consequências da 

imunossupressão em longo prazo.  

A qualidade de vida do paciente transplantado é melhor, em relação aos 

não transplantados portadores de doenças hepáticas7,8.  Apesar de estudos 

mostrarem a melhora da qualidade de vida do paciente e de sua família pós 

TxH, assim como da saúde física e mental, os desafios pós-transplante 

permanecem8-14.  

Os dados referentes à qualidade de vida dos pacientes transplantados 

são heterogêneos. Entretanto, há concordância que a qualidade de vida pós- 

transplante é inferior à da média da população. Em estudo de 2013, os autores 

relataram que crianças transplantadas pontuam abaixo da média em atividades 

de vida diária e desenvolvimento psicológico e dentro da média para 

desenvolvimento físico e social15. Outras pesquisas encontraram dificuldades 

em desenvolvimento social, familiar e habilidades físicas16-18.  

No dia a dia, qualidade de vida, comportamento e cognição não podem 

ser analisados separadamente. Interação social, resolução de conflito e 
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desempenho escolar estão intrinsecamente conectados e decorrem das 

variáveis mencionadas anteriormente. 

Adultos submetidos ao TxH na infância apresentam maior incidência de 

problemas psicológicos e menor nível educacional do que seus pares. 

Entretanto, mais de 70% dos pacientes que realizam o transplante de fígado 

sobrevivem por mais de 20 anos e 90% completam o ensino médio e alcançam 

marcos socioeconômicos importantes19.  

Torna-se necessário investigar limitações funcionais que podem ocorrer 

pré e pós TxH, relacionadas, algumas delas, ao atraso linguístico, ao deficit 

cognitivo e à dificuldade em realizar tarefas que envolvem funções 

executivas10,12-15,20-24. 

A infância é o período mais importante para o desenvolvimento do sistema 

neurológico. A má nutrição, resultante de doença crônica do fígado, os 

distúrbios metabólicos e a exposição aos medicamentos neurotóxicos utilizados 

no processo de transplante podem afetar o crescimento e o funcionamento 

cerebral24,25. 

A doença hepática crônica na infância aumenta o risco de deficit 

neurocognitivo, que pode persistir mesmo após o transplante de fígado bem-

sucedido26. Crianças na fila de espera do transplante, comumente apresentam 

escores no limite inferior da normalidade, em testes padronizados de 

desenvolvimento motor e cognitivo, sendo que estes escores se normalizam 

após um ano do transplante.  

Diversos estudos com crianças pré e pós TxH relatam desenvolvimento 

cognitivo no limite inferior da normalidade e deficit específicos nos seguintes 
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domínios: inteligência não verbal, atenção, memória, formação de conceitos e 

abstração 10,14,15,20,27-30. 

Há dados de um estudo sugerindo que a dificuldade de aprendizado e o 

comprometimento de memória observados em pacientes com encefalopatia 

hepática são secundários a um deficit de atenção31. Outro estudo relatou que 

mais de 70% dos pacientes cirróticos demonstraram comprometimento em dois 

ou mais dos testes cognitivos aplicados, em comparação a 10 %, ou menos, 

dos indivíduos do grupo controle32. 

Há também evidências de deficit no desenvolvimento da linguagem 

(habilidades expressivas e receptivas) em lactentes, pré-escolares e escolares 

com doenças hepáticas13,23,24,33-35.  

As seguintes variáveis parecem ser determinantes para o desenvolvimento 

cognitivo e linguístico em crianças transplantadas: índice de crescimento, 

fatores específicos relacionados à doença de base, desnutrição no início da 

vida e diminuição da circunferência cranial10,15,20,23,36. 

Outras variáveis podem se correlacionar com o baixo desenvolvimento 

cognitivo em crianças com doenças hepáticas, tais como: índice de bilirrubina 

na época do transplante, idade em que o transplante é realizado, baixa 

estatura, baixo peso, hipoalbuminemia, baixos níveis séricos de vitamina E, 

internações repetitivas e maior circunferência abdominal, que pode levar a 

dificuldades de posicionamento, a problemas respiratórios secundários e à 

dificuldade de alimentação24,36. 
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Lactentes com atresia biliar, que necessitam de TxH, demonstram 

significativo deficit de linguagem expressiva e habilidades receptivas de 

linguagem pouco abaixo do esperado para idade13.  

Em estudo de 2012, pesquisadores avaliaram as habilidades cognitivas e 

linguísticas de crianças portadoras de atresia biliar pré TxH e concluíram que 

os deficit linguísticos e cognitivos são maiores nas meninas, em comparação 

aos meninos, sendo os níveis de bilirrubina a única variável que diferiu entre os 

grupos35.  

Há indícios que crianças que necessitam de transplante antes dos 2 anos 

de idade representam um grupo de maior gravidade, quando comparado aos 

candidatos após essa idade. Por esta razão, esse grupo específico 

apresentaria maior defict cognitivo24.  

Crianças com atraso linguístico, comumente apresentam habilidades 

sociais e comportamentais deficitárias, com dificuldades para estabelecer e 

manter amizades e são consideradas grupo de risco para desenvolver 

problemas socioemocionais e comportamentais37-41.  

Muitas crianças receberam o TxH na era da imunossupressão com 

ciclosporina, antes do uso do tacrolimus como imunossupressor. Dessa forma, 

muitos dos estudos que relatam atraso cognitivo e linguístico foram realizados 

na época em que o imunossupressor de escolha era a ciclosporina. Pouco se 

sabe sobre o desenvolvimento linguístico das crianças transplantadas e 

tratadas com o tacrolimus.  

Em 1990, foi publicado o primeiro estudo sobre o uso de tacrolimus, como 

imunossupressor, pela equipe da Universidade de Pittsburgh, demonstrando 
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sua eficácia em pacientes submetidos ao retransplante, após rejeição. Outros 

estudos foram realizados, demonstrando a eficiência da medicação para evitar 

rejeições pós-transplante renal e hepático, tornando o tacrolimus a droga de 

escolha para a imunossupressão pós transplante42,43.   

Diferente da ciclosporina, o tacrolimus não apresenta efeitos colaterais 

como hiperplasia gengival, hirsutismo e deformidades faciais. Ambos os 

imunodepressores podem acarretar em alterações de comportamento, 

principalmente em crianças em idade escolar e adolescentes. Apresentam 

baixos índices de mielotoxicidade42-44.  

É imprescindível que grupos em risco para deficit no desenvolvimento 

linguístico sejam acompanhados em longo prazo, para que se possa, com a 

intervenção adequada, minimizar as consequências decorrentes do quadro e 

favorecer o desenvolvimento linguístico, social e emocional da criança. 

Esta pesquisa fornece importantes informações sobre a extensão e os 

tipos de deficit linguísticos prevalentes na população estudada. 

A identificação de possíveis atrasos no desenvolvimento linguístico em 

crianças pré e pós TxH é necessária, para que os médicos responsáveis e os 

especialistas envolvidos possam executar intervenção adequada e certeira, 

minimizando deficit futuros. A identificação de variáveis que colocam a criança 

em risco para atrasos no desenvolvimento linguístico permitirá que os médicos 

façam previsões sobre possíveis consequências e priorizem as intervenções 

necessárias, realizando, sempre que preciso, encaminhamento para os 

profissionais especializados. 
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O objetivo da presente pesquisa foi verificar se há atraso no 

desenvolvimento linguístico (habilidades expressivas e receptivas) em crianças 

com idade entre 2 anos e 7 anos e 11 meses, pré TxH e pós TxH. 

As hipóteses traçadas para esta pesquisa foram: 

Hipótese 1 – As crianças com doenças hepáticas graves e com evolução 

progressiva antes do primeiro ano de vida, submetidas ao TxH após os 24 

meses de idade, seriam aquelas que teriam maiores sequelas no 

desenvolvimento linguístico. 

Hipótese 2 – O desenvolvimento linguístico das crianças na fila de espera 

estaria mais prejudicado do que o das já transplantadas. 
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2 MÉTODOS 

 

2.1 Aspectos éticos 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), sob o número 35723 

(ANEXO A). 

Os responsáveis pelos participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (ANEXO B) e as crianças receberam as informações 

referentes ao estudo por meio do Termo de Assentimento (ANEXO C). 

Consentiram em sua participação verbalmente ou, quando alfabetizadas, por 

escrito.  

 

2.2 Casuística 

2.2.1 Grupos pré e pós TxH compostos por crianças diferentes 

 

A amostra da pesquisa foi constituída por 76 crianças candidatas ao TxH, 

ou já transplantadas. O grupo pré TxH foi composto por 31 crianças e o pós 

TxH, por 45. Todas as crianças estavam em atendimento no Ambulatório de 

Cirurgia Infantil do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FMUSP, no 

período de janeiro de 2012 a julho de 2014.  

O critério de inclusão para ambos os grupos foi idade entre 2 anos e 7 

anos e 11 meses e a faixa etária dos participantes foi selecionada de acordo 
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com o teste linguístico aplicado. Para o grupo pré TxH, as crianças deveriam 

estar na fila de espera do transplante e para o grupo pós TxH, deveriam ter 

realizado o transplante há, no mínimo, seis meses.  

Os critérios de exclusão considerados foram: presença de lesões 

neurológicas graves, de outras doenças coexistentes, ou crianças 

transplantadas por hepatite fulminante.  

O grupo controle (GC), coletado por Giusti 200745, foi composto por 60 

crianças em desenvolvimento normal de linguagem, com faixa etária entre 2 

anos e 7 anos e 11 meses. Cada faixa etária foi composta por dez crianças, 

sendo cinco meninas e cinco meninos. 

As crianças do GC de 2 anos a 6 anos e 11 meses estavam matriculadas 

em um Centro Infantil Estadual e as de 7 anos em uma Escola Municipal de 

Educação infantil e Fundamental, todos residentes do Estado de São Paulo. 

 

2.2.2 Grupo pré e pós TxH composto pelas mesmas crianças 

 

Para uma análise adicional, participaram da pesquisa sete crianças, nas 

quais o teste linguístico foi aplicado no momento pré TxH e seis meses após o 

transplante. Os critérios de inclusão e exclusão foram os mesmos citados 

anteriormente. Todas as crianças estavam em atendimento no Ambulatório de 

Cirurgia Infantil do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FMUSP, no 

período de janeiro de 2012 a julho de 2014. 
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2.3 Material 

O teste utilizado nesta pesquisa foi o Test of Early Language Development 

– TELD 346, versão para o Português Brasileiro45. 

A adaptação do TELD-345 para o Português Brasileiro evidenciou que o 

desempenho de crianças brasileiras, em desenvolvimento normal de 

linguagem, é equivalente ao da população original de validação do teste 

(americana), sendo assim, passível de utilização, sem necessidade de 

nenhuma outra adaptação sociocultural ou linguística.  

O teste pode ser aplicado em crianças com idade entre 2 anos e 7 anos e 

11 meses e seu objetivo é fornecer uma medida abrangente das habilidades de 

linguagem expressiva e receptiva, com itens que avaliam semântica e 

morfossintaxe. 

O subteste de linguagem receptiva é composto por 37 itens, sendo 24 

semânticos e 13 morfossintáticos; o de linguagem expressiva é composto por 

39 itens, sendo 22 semânticos e 17 morfossintáticos. 

Os escores dos subtestes expressivo e receptivo, quando combinados, 

fornecem a medida de Linguagem Falada, que pode ser considerada um 

eficiente indicador de habilidade geral de linguagem oral. 

 

2.4 Procedimentos 

A aplicação do TELD-3 tem duração de aproximadamente 20 minutos e foi 

realizada no Ambulatório de Cirurgia Infantil do Instituto da Criança do Hospital 

das Clínicas da FMUSP, em local silencioso e adequado, no mesmo dia da 
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consulta médica de rotina. Todos os participantes foram avaliados 

individualmente.  

As respostas das crianças foram registradas em protocolo específico 

(ANEXO D) e os resultados obtidos foram analisados e classificados segundo 

os critérios adotados na versão original. 

O Quadro 1 apresenta a descrição dos quocientes fornecidos pelo referido 

teste e utilizados para análise dos resultados. Para obter o quociente, leva-se 

em consideração a idade da criança e os escores brutos expressivos e 

receptivos. Para algumas análises estatísticas, a classificação foi categorizada 

conforme apresentada no quadro. A classificação é equivalente para as 

habilidades expressivas, receptivas e para o quociente de linguagem falada 

(combinação de ambas as habilidades). 

Quadro 1- Classificação dos quocientes fornecida pelo TELD-3 

Quocientes Classificação 
Categoria utilizada na 

análise estatística 

131 - 165 Muito Superior 

Desenvolvimento linguístico 

adequado 

121 - 130 Superior 

111 - 120 Acima da Média 

90 - 110 Média 

80 - 89 

70 - 79 

35 - 69 

Abaixo da Média 

Pobre 

Muito Pobre 

Desenvolvimento linguístico 

abaixo do esperado 

                    FONTE: elaborado pela autora, adaptado de TELD-345. 

Para o grupo de sete crianças avaliadas nos momentos pré e pós TxH, 

apenas o teste linguístico foi aplicado. Não foram realizadas correlações com 
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os parâmetros clínicos e socioeconômicos. Entretanto, para as demais crianças 

foram consideradas as variáveis descritas a seguir. 

Para correlacionar a gravidade do estado clínico das crianças pré TxH com 

os achados linguísticos, foi calculado o escore PELD (Pediatric End-stage Liver 

Disease), em 

http://optn.transplant.hrsa.gov/resources/MelsPeldCalculator.asp?index=99. O 

PELD é utilizado para quantificar a urgência de transplante de fígado em 

candidatos com idade inferior a 12 anos. 

Os prontuários de ambos os grupos foram analisados para obter 

informações sobre o tempo de internação e os dados de peso e estatura, que 

foram utilizados para o cálculo dos respectivos z-score, em 

http://spitfire.emmes.com/study/ped/resources/htwtcalc.htm. O tempo de 

internação estava disponível no prontuário para 24 crianças do pré TxH e para 

as 45 do pós TxH. 

Pra todas as crianças foram obtidos os seguintes exames: bilirrubina total, 

bilirrubina direta, bilirrubina indireta, sódio, relação entre o tempo de 

tromboplasma parcial ativado (TTPA) do paciente e o TTPA controle normal, 

tempo de atividade de protrombina (INR), gama glutamil transferase, albumina, 

aminotransferase oxalacética e aminotransferase pirúvica. Os exames 

mencionados foram obtidos no dia em que a avaliação linguística foi realizada.  

Para obtenção dos dados socioeconômicos, renda familiar mensal e 

escolaridade materna, os responsáveis foram contatados por telefone, tendo 

sido localizadas 48 famílias: 16 famílias do pré TxH e 32 do pós TxH. 
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2.5 Análise dos dados 

2.5.1 Análise estatística descritiva 

 

As análises descritivas para os dados quantitativos foram realizadas 

apresentando as médias acompanhadas dos respectivos desvios padrão. Os 

dados sem distribuição normal foram expressos por meio das medianas e 

intervalos interquartil IQ (25 – 75%). O pressuposto da distribuição normal em 

cada grupo foi avaliado com o teste de Shapiro-Wilk. 

As variáveis categóricas foram expressas por meio de suas frequências e 

porcentagens.  

 

2.5.1 Análise estatística inferencial 

 

Para avaliar a diferença dos quocientes expressivo e receptivo, entre os 

grupos pré TxH, pós TxH e o GC, foi utilizado o teste t-Student para amostras 

independentes. O mesmo teste foi utilizado para comparar as médias dos 

quocientes expressivo e receptivo no grupo formado por sete crianças 

avaliadas nos momentos pré e pós TxH. 

A análise de variância (ANOVA) foi empregada para analisar o quociente 

de linguagem falada entre os grupos controle, pré TxH e pós TxH. Para as 

comparações múltiplas de médias, utilizou-se o teste de Bonferroni. 
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O teste Qui quadrado foi aplicado para analisar a diferença entre as 

proporções da escolaridade materna, e o teste de Mann-Whitney, para verificar 

as diferenças entre dias de internação e renda familiar mensal. 

A análise univariada por regressão logística foi utilizada para explorar a 

correlação entre as variáveis preditoras e a variável desfecho (quociente de 

linguagem falada abaixo do esperado). As variáveis que apresentaram valor de 

p <= 0,1 foram incluídas na análise multivariada por regressão logística, 

modelo Stepwase Forward Likelihood Ratio. 

Foi considerada uma probabilidade de erro do tipo I (α) de 0,05 em todas 

as análises inferenciais. 

As análises estatísticas descritivas e inferenciais foram executadas com o 

software SPSS, versão 21 (SPSS 21.0 for Windows). 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Grupos pré e pós TxH compostos por crianças diferentes 

O grupo pré TxH foi composto por 31 crianças, com média de idade de 3 

anos e 7 meses (DP=1,4) e o pós TxH, por 45 crianças, com média de idade de 

4 anos e 3 meses (DP=1,4). Os Quadros 2 e 3 apresentam a descrição 

qualitativa dos grupos. 

Quadro 2- Descrição qualitativa do grupo pré-transplante (n=31) 

N 

Gênero 

Masculino 15 

Feminino 16 

Doença de base 

Atresia de vias biliares 18 

Cirrose  4 

Deficiência de Alpha 1 

antitripsina 
4 

Síndrome de Alagille 2 

Glicogenose Tipo IV 1 

Colestase familial  2 

Crianças na fila do TxH para retransplante - 3 

Óbito após aplicação do TELD - 6 

          FONTE: elaborado pela autora 
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Quadro 3 - Descrição qualitativa do grupo pós-transplante (n=45) 

N 

Gênero 

Masculino 17 

Feminino 28 

Doença de base 

 Atresia de vias biliares 37 

 Deficiência de Alpha 1 

antitripsina 

2 

 Cirrose 2 

 Síndrome de Alagille 1 

 Colangite esclerosante 1 

 Cisto de coleta 1 

 Colestase familial 1 

Pós TxH após retransplante - 1 

Óbito após aplicação do TELD - 1 

FONTE: elaborado pela autora 

No grupo pós TxH, a média de idade em que as crianças foram submetidas 

ao transplante foi de 17 meses (DP=8,4), sendo que o transplante foi realizado, 

em média, 43,5 meses (DP=31,1) antes da avaliação linguística. 

Não houve diferença entre a renda mensal dos grupos (p=0,203), segundo 

o teste de Mann-Whitney, assim como não houve diferença entre a 

escolaridade materna (p=0,503), de acordo com o teste Qui-quadrado. Os 

dados socioeconômicos dos grupos pré e pós TxH, renda familiar mensal em 

reais (R$) e escolaridade materna estão apresentados nas Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1 - Renda familiar mensal em reais dos grupos pré e pós TxH 

Grupos N 
Renda Mensal 

Mediana 
IQ 

p 

Pré TxH 16 R$ 1400,00 700 - 2000 
0,203 

Pós TxH 32 R$ 1500,00 1200 - 3000 

                            FONTE: elaborada pela autora 

 

 

Tabela 2 - Escolaridade materna para os grupos pré e pós TxH 

Grupos N Fundamental (%) Médio (%) p 

  Pré TxH 16 50% 50% 
0,503 

  Pós TxH 32 40% 60% 

                          FONTE: elaborada pela autora 

 

Os resultados acima demonstram grupos iguais, do ponto de vista 

socioeconômico. 

Os dias de internação, para ambos os grupos, estão quantificados na 

Tabela 3. De acordo com o teste de Mann-Whitney, também não houve 

diferença para essa variável (p=0,105).  

Tabela 3 - Dias de internação para os grupos pré e pós TxH 

 N 
Dias de internação 

Mediana 
IQ 

p 

Pré TxH 24 50,5 11,2 - 95,5 
0,105 

Pós TxH 45 77 45 - 106 

      FONTE: elaborada pela autora 

 

Foram implementadas análises, a fim de explorar o desempenho linguístico 

das crianças pré e pós TxH, em comparação ao GC. Ao utilizar a ANOVA para 

verificar se o quociente de linguagem falada das crianças pré e pós TxH diferia 

do GC e entre si, observou-se diferença significativa (p<0,001). As análises 
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post hoc indicaram que o desempenho das crianças na fila de espera do 

transplante foi significativamente inferior ao do GC (p<0,001) e ao do grupo pós 

TxH (p<0,001). O grupo pós TxH também apresentou média inferior à do GC 

(p=0,031), entretanto, com valor superior a 90, indicando desempenho “na 

média”, de acordo com o TELD-3 (Figura 1). 

 

FONTE: elaborada pela autora 
Figura 1 - Quociente de linguagem falada GC x pré TxH x pós TxH 

Na análise univariada (regressão logística), foram consideradas 18 

variáveis independentes para o pré TxH e para o pós TxH, sendo que as únicas 

variáveis que diferiram entre os grupos foram o PELD, utilizado no pré TxH, e a 

idade de realização do TxH, disponível somente para o grupo pós TxH. Foi 

calculada a razão de probabilidade de ocorrência (odds ratio, OR) e os 

respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%) das associações entre as 

variáveis independentes e a variável "desfecho" (quociente de linguagem 

falada abaixo do esperado). Os resultados podem ser visualizados nas Tabelas 

4 e 5. 
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Tabela 4 - Análise univariada - regressão logística – quociente de linguagem falada 
                  do grupo pré TxH 
 

Variáveis 
OR IC (95%) p 

Gênero (F/M) 0,455 0,089 - 2,318 0,343 

Dias de internação 1,006 0,992 - 1,020 0,418 

Idade 1,075 1,000 - 1,156 0,050 

TGO 1,001 0,997 - 1,005 0,532 

TGP 1,002 
0,995 - 1,009 0,603 

GGT 1,000 0,998 - 1,002 0,875 

Bilirrubina total 1,007 0,916 - 1,108 0,879 

Bilirrubina direta 1,008 0,909 - 1,117 0,883 

Bilirrubina indireta 1,048 0,502 - 2,190 0,900 

Albumina 0,477 0,113 - 2,022 0,315 

INR 1,955 0,392 - 9,756 1,955 

TTPA 0,890 0,661 - 1,199 0,444 

Sódio 1,379 0,899 - 2,116 0,141 

PELD 0,960 0,837 - 1,101 0,557 

Z score altura 0,938 0,590 - 1,491 0,786 

Z score peso 0,910 0,549 - 1,507 0,713 

Renda 1,001 0,999 - 1,002 0,330 

Escolaridade Materna (Fundamental/ Médio) 1,000 0,132 - 7,570 0,999 

FONTE: elaborada pela autora 
Legenda: TGO - transaminase oxalacética / TGP- transaminase pirúvica / GGT - gama glutamil 
transferase / INR - tempo de protrombina / TTPA - relação entre o tempo de tromboplasma 
parcial ativado (TTPA) do paciente e o TTPA controle normal. 
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Tabela 5 - Análise univariada - regressão logística – quociente de linguagem falada             
           do grupo pós TxH 

Variáveis OR IC (95%) p 

Gênero (F/M) 0,629 0,182 - 2,178 0,465 

Dias de internação 1,001 0,995 - 1,008 0,672 

Idade 1,002 0,978 - 1,028 0,848 

Idade no TxH 1,030 0,980 - 1,083 0,245 

TGO 0,997 0,983 - 1,012 0,691 

TGP 0,999 0,988 - 1,009 0,812 

GGT 0,999 0,995 - 1,003 0,625 

Bilirrubina total 0,898 0,212 - 3,801 0,884 

Bilirrubina direta 0,763 0,206 - 2,822 0,685 

Bilirrubina indireta 0,285 0,010 - 8,024 0,461 

Albumina 1,577 0,535 - 4,645 0,408 

INR 0,323 0,012 - 8,652 0,500 

TTPA 4,331 0,094 - 199,612 0,453 

Sódio 0,731 0,556 - 0,962 0,025 

Z score altura 0,964 0,678 - 1,371 0,837 

Z score peso 1,151 0,741 - 1,787 0,532 

Renda 0,999 0,999 - 1,000 0,089 

Escolaridade Materna (Fundamental/ Médio) 1,333 0,343 - 5,185 0,678 

FONTE: elaborada pela autora 
Legenda: TGO - transaminase oxalacética / TGP- transaminase pirúvica / GGT - gama glutamil 
transferase / INR - tempo de protrombina / TTPA - relação entre o tempo de tromboplasma 
parcial ativado (TTPA) do paciente e o TTPA controle normal. 

 

Para o grupo pré TxH, a idade foi significativa, aparecendo como fator de 

risco (OR=1,075; p=0,050). Na análise univariada do grupo pós TxH, as 

variáveis sódio e renda apresentaram valor de p menor que 0,1, após a análise 
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multivariada com as duas variáveis. A renda apareceu como sendo a única 

variável preditora independente (OR = 0,999 IC (0,999 – 1,000) p = 0,055). 

Para uma análise mais detalhada, foi aplicado o Test-T, com o intuito de 

verificar as diferenças entre as habilidades expressivas e receptivas 

separadamente, entre os três grupos. O desempenho das crianças na fila de 

espera do transplante foi significativamente inferior ao do GC e ao do grupo 

pós TxH, tanto para as habilidades expressivas (Figura 2), quanto para as 

receptivas (Figura 3), sendo a média do quociente do grupo pré TxH abaixo do 

valor classificado “na média”, pelo TELD, para ambas as habilidades. O grupo 

pós TxH só diferiu do GC para as habilidades receptivas.  

 
 

FONTE: elaborada pela autora 
Figura 3 - Quociente expressivo GC x pré TxH x pós TxH 
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FONTE: elaborada pela autora 

Figura 4 - Quociente receptivo GC x pré TxH x pós TxH 

 

  

3.2 Grupos pré e pós TxH compostos pelas mesmas crianças 

 Uma última análise foi realizada com o TELD-3, aplicado no pré TxH e no 

pós TxH da mesma criança. Das sete crianças que compuseram o grupo, 

quatro eram meninas e três meninos, sendo que duas tinham como doença de 

base a atresia de vias biliares; duas, cirrose hepática; uma, Glicogenose tipo 

IV; uma, Deficiência de alfa 1 e uma, Colestase familial. A média de idade do 

grupo era de 47 meses (DP=21,1). 

Para um resultado mais detalhado, as habilidades expressivas e receptivas 

foram analisadas separadamente, utilizando-se o Test-T pareado. Não houve 

diferença entre as médias dos quocientes do pré TxH e pós TxH, para ambas 

as habilidades (Figuras 5 e 6). 
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FONTE: elaborada pela autora 

Figura 5 - Quociente receptivo pré e pós TxH da mesma criança 
 

  

 
FONTE: elaborada pela autora 

Figura 6 - Quociente expressivo pré e pós TxH da mesma criança 
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4 DISCUSSÃO 

 

A discussão apresentada a seguir terá como base os resultados das 

análises dos grupos pré TxH e pós TxH compostos por crianças diferentes, em 

razão de maior casuística. Por conta da casuística reduzida, os resultados das 

análises realizadas com os grupos compostos pelas mesmas crianças servirão 

para uma discussão preliminar. 

Conforme a hipótese traçada inicialmente, verificamos que as habilidades 

linguísticas das crianças pré TxH foram significativamente inferiores às do GC 

e às do grupo pós TxH, com valores abaixo da média para a idade, de acordo 

com o TELD-3, o que comprova o atraso linguístico dessa população e 

confirma os resultados encontrados na literatura13,23, 24, 33-35. O desempenho 

das crianças pré-transplante foi inferior, tanto para o quociente de linguagem 

falada, quanto para as habilidades de compreensão e expressão 

separadamente. 

Para as habilidades gerais de linguagem, o grupo pós TxH desempenhou 

melhor do que o grupo pré TxH, porém, com resultados inferiores aos do GC. 

Entretanto, a média do quociente de linguagem falada está dentro do valor 

considerado na média para idade, pelo TELD-3, indicando que, apesar de não 

atingir o desempenho de crianças em desenvolvimento normal, as crianças pós 

TxH não apresentam atraso linguístico. 
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Analisando as habilidades expressivas e receptivas separadamente, 

observou-se diferença entre o grupo pós TxH e o GC para as habilidades 

receptivas. 

Conforme citado anteriormente, o desempenho linguístico das crianças 

pós-transplante foi melhor do que o das crianças pré-transplante. É importante 

ressaltar, no entanto, que as crianças alocadas no grupo pré TxH e no grupo 

pós TxH não eram as mesmas, o que pode ter limitado as conclusões deste 

estudo.  

Na análise realizada com as mesmas crianças no grupo pré TxH e no 

grupo pós TxH, não foram observadas diferenças. Contudo, o tempo de 

transplante era de apenas seis meses e as crianças que compuseram o grupo 

pós TxH obtiveram desempenho dentro da média nas tarefas expressivas, 

mostrando que, diferente do observado no grupo maior, não apresentavam 

alteração linguística expressiva no momento pré TxH. Este dado deve ser 

analisado com cautela, uma vez que a casuística foi de apenas sete crianças. 

É necessária a realização de um seguimento longitudinal mais abrangente 

dos pacientes antes e após o transplante, para, efetivamente, avaliar o efeito 

da cirurgia sobre o desempenho de linguagem. Não há estudos publicados que 

tenham realizado o acompanhamento linguístico longitudinal de crianças na fila 

de espera do TxH. 

Ressalta-se que todos os dados foram coletados no mesmo serviço e, de 

fato, os grupos se mostraram iguais do ponto de vista socioeconômico, para 

todas as variáveis analisadas: renda (p=0,203), escolaridade materna 
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(p=0,503) e dias de internação (p=0,105), o que reforça e valoriza o resultado 

que aponta o atraso linguístico das crianças na fila de espera do transplante. 

Na população geral, os atrasos linguísticos são mais frequentes em 

meninos do que em meninas, em uma proporção média de 2:1. Contudo, para 

crianças com doenças hepáticas, a porcentagem de deficit linguístico e 

cognitivo parece ser maior nas meninas35, uma vez que estas constituem, em 

sua maioria, um grupo mais grave, clinicamente. Os resultados deste estudo 

não encontraram diferença entre o desempenho de meninas e meninos, 

evidenciando que pacientes de ambos os gêneros devem ser acompanhados 

da mesma forma, no momento pré TxH. 

Observando as análises de regressão, não é possível afirmar o porquê do 

atraso linguístico para o grupo pré TxH, visto que os resultados não apontaram 

nenhuma variável clínica ou socioeconômica como preditora do baixo 

desempenho linguístico. A etiologia do deficit linguístico pode estar associada 

às privações sociais decorrentes de uma doença crônica, em conjunto com 

fatores clínicos específicos das doenças hepáticas24.  

Krull et al.24 analisaram o desempenho cognitivo e linguístico de crianças 

pós TxH, em comparação a crianças com Fibrose Cística (FC). As crianças 

com FC constituíram o GC para as variáveis sociais e clínicas, visto que 

crianças com FC também possuem uma doença crônica e atrasos no 

desenvolvimento físico. As crianças pós TxH obtiveram QI inferior e 

desempenho pior nos testes de linguagem, indicando que as privações sociais, 

isoladamente, não explicam o atraso linguístico observado na população 

transplantada. 
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Outra possibilidade é a de que a etiologia do deficit linguístico esteja 

associada à exposição do cérebro em desenvolvimento à doença hepática 

preexistente, aos medicamentos imunossupressores utilizados no tratamento e 

às privações sociais decorrentes de uma doença crônica. Provavelmente, há 

uma relação complexa entre os fatores clínicos, medicamentosos e sociais, que 

justifica o atraso linguístico dessa população. 

Crianças com atraso linguístico não apresentam somente dificuldades para 

se comunicar. O atraso linguístico acarreta em comportamentos agressivos e 

de esquiva, baixa autoestima, dificuldades de interação e dificuldade em lidar 

com situações que envolvem cognição social 38, 40, 41, 50, 51.  

Há evidência de maior ocorrência de comportamentos agressivos nas 

crianças transplantadas52,53, que podem ser decorrentes, em parte, do atraso 

linguístico observado nesta pesquisa e em outros estudos13,23,24,33-35,54.  

Apesar do deficit linguístico nas crianças pré TxH ser evidente, ainda não é 

possível estabelecer a exata relação entre o desenvolvimento da linguagem e a 

doença hepática. O que se sabe é que as dificuldades de comunicação das 

crianças com atraso linguístico interferem nas relações sociais e, 

consequentemente, agravam os deficit sociocognitivos, pois as crianças 

passam a interagir menos que os seus pares em desenvolvimento normal de 

linguagem e possuem menos chances de aplicar as regras sociais 55, 56. 

Outros fatores diretamente relacionados à doença hepática limitam ainda 

mais as oportunidades de interação e comunicação. Antes do transplante, as 

crianças passam a frequentar menos a escola e vivenciam situações de 
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constrangimento social, por conta do amarelamento da pele e do crescimento 

abdominal. 

Até recentemente, acreditava-se que somente as crianças com doenças 

hepáticas de etiologia metabólica apresentavam deficit linguísticos e 

neuropsicológicos antes do transplante. Nossos achados confirmam pesquisas 

recentes35,57
,
 que sugerem atrasos pré TxH também em crianças com atresia 

biliar, ratificando a necessidade de acompanhamento de todas as crianças na 

fila de espera do transplante. 

Considerando o desenvolvimento cerebral na infância e a aquisição 

linguística observada nos primeiros anos de vida, esperava-se que as crianças 

transplantadas mais tarde obtivessem pior desempenho na avaliação 

linguística, hipótese confirmada pela regressão logística, que apresentou a 

idade como fator de risco para o atraso linguístico. Este achado reforça a 

necessidade e a importância do transplante precoce, para o desenvolvimento 

pleno das crianças com doenças hepáticas crônicas. 

Stewart et al.58 verificaram o desempenho cognitivo de crianças com 

doença hepática crônica antes de 1 ano de idade e entre 1 ano e meio e 12 

anos. As crianças nas quais a doença se manifestou mais cedo obtiveram QI 

menor. Os resultados sugerem que as alterações metabólicas decorrentes de 

uma doença crônica de fígado são mais prejudiciais para o desenvolvimento 

cerebral no primeiro ano de vida, outra evidência que ratifica a importância do 

transplante precoce.  

Crianças pré TxH devem ser acompanhadas, para minimizar os atrasos 

observados. Modelos de acompanhamentos que visam os aspectos sociais 
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versus os aspectos clínicos possuem características diversas. Alguns fatores 

clínicos de risco considerados preditores de atraso, tais como níveis de 

bilirrubina, tempo de internação e necessidade de retransplante, muitas vezes 

não podem ser controlados e/ou evitados, pois decorrem da gravidade da 

doença. Por outro lado, os aspectos sociais podem ser influenciados de forma 

significativa e com intervenções de baixo custo.  

Pais e cuidadores devem ser o foco das intervenções de prevenção e 

redução de fatores de risco. Há necessidade de mostrar a importância de 

alguns aspectos, como manutenção da interação social e da rotina diária das 

crianças. Como muitas dessas crianças estão impossibilitadas de frequentar a 

escola, é interessante que os pais e cuidadores insiram na rotina atividades 

que envolvam brincadeiras simbólicas, leitura e narrativa e que possibilitem a 

interação das crianças com pares da mesma idade. 

No grupo pós TxH, a renda (OR=0,999; p=0,089) apresentou correlação 

com o baixo desempenho linguístico, sugerindo interferência dos fatores 

socioeconômicos no desenvolvimento dessa habilidade. Há evidências 

consistentes na literatura que baixo desenvolvimento socioeconômico 

correlaciona-se com deficit linguístico47-49. Este fator, associado à doença 

hepática crônica prévia, pode justificar o desempenho linguístico abaixo do 

observado, no GC.   

Não foram verificadas diferenças no desempenho linguístico das 

crianças avaliadas nos momentos pré e pós TxH. Entretanto, o TELD-3 foi 

aplicado somente seis meses após a cirurgia. No grupo em que as crianças 

foram avaliadas apenas no pós-transplante, o procedimento cirúrgico foi 
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realizado, em média, 43,5 meses (DP=31,1) antes da avaliação linguística e 

não foi constatado atraso linguístico.  

Considerando os achados das avaliações pré-transplante e os resultados 

do pós TxH após seis meses, pode-se inferir que as crianças pós-transplante 

também devem ser acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, pois há 

grande probabilidade de que os atrasos encontrados no momento pré-cirúrgico 

permaneçam no pós-cirúrgico imediato. Novas análises são necessárias para 

definir quanto tempo após o TxH é necessário para que as crianças passem a 

desempenhar adequadamente em testes de linguagem. 

As habilidades linguísticas, tanto de compreensão quanto de expressão, 

são essenciais para que os pacientes possam compreender sua doença,  

tratamento e prognóstico. Não há dúvidas que atrasos linguísticos podem 

comprometer futuramente a adesão ao tratamento e a sua qualidade e que, 

portanto, o acompanhamento multidisciplinar dessa população é 

imprescindível. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Constatou-se atraso das habilidades gerais de linguagem e de 

compreensão e expressão, separadamente, em crianças pré-transplante 

hepático. As crianças obtiveram desempenho inferior ao GC e ao grupo pós 

TxH, sendo o avanço da idade o único fator de risco apontado para o atraso 

linguístico. 

Para o grupo pós TxH não foi observado atraso linguístico, uma vez que as 

crianças pontuaram na média para o TELD-3. Entretanto, o desempenho foi 

inferior ao do GC para as habilidades gerais de linguagem, indicando que seu 

desempenho, apesar de estar na média, não atingiu o observado na população 

em geral. Analisando as habilidades de expressão e compreensão, 

separadamente, do grupo pós TxH, observou-se desempenho inferior ao do 

GC apenas para compreensão. O único fator de risco indicado foi a renda 

familiar mensal. 

Conclui-se que, por conta do atraso linguístico, as crianças pré TxH devem 

ser acompanhadas por equipe multidisciplinar, para minimizar os deficit 

linguísticos e otimizar o seu desenvolvimento geral.   
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Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

SUJEITOS DE PESQUISA DE 2 a 7 ANOS DE IDADE 

_______________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .................................. GÊNERO:    M □   F  □  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ...................................................................... Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  .............................................................. CIDADE  .................................................... 

CEP:......................................  TELEFONE: DDD (............) ........................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL  ............................................................................................................ 

 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................GÊNERO:  M □   F □             

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .............................................................................. Nº ................... APTO: ....... 

BAIRRO: ............................................................................................ CIDADE: ............................... 

CEP: ....................................................................... TELEFONE: DDD (............)........................... 

______________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Habilidades linguísticas em crianças 

pré e pós-transplante de fígado 

2. PESQUISADOR : Debora Maria Befi-Lopes 

CARGO/FUNÇÃO: Docente  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº CRFª 4412 
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UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e 

Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo                      

                                                                       
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO   RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 36 meses 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, que visa verificar o desempenho de linguagem em crianças pré e pós 

transplante de fígado. 

Cada criança que participar estará comigo dois ou três dias, no dia da consulta regular 

dela no ambulatório da hepatologia, durante, no máximo, 30 minutos. Ela vai 

responder perguntas, repetir palavras, nomear figuras e apontar figuras. As respostas 

das crianças serão registradas no computador para que depois eu possa analisá-las. 

Os registros serão identificados por número e a tabela com os nomes dos 

participantes e respectivos números ficará em poder do responsável pelo estudo para 

evitar reconhecimento dos sujeitos. As respostas das crianças serão arquivadas em 

local protegido. Esse trabalho vai ajudar a melhorar o atendimento das crianças com 

dificuldade para se comunicar.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra. 

Debora Maria Befi-Lopes que pode ser encontrada à Rua Cipotânea, 51 – Cidade 

Universitária, tel: 3091-8419. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, 

FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

Instituição.  

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as informações dos outros 

pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. É direito do 

participante ou responsável ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento 

dos pesquisadores. Não há compensação financeira relacionada à sua participação.  

O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo ” Habilidades linguísticas em crianças pré 

e pós-transplante de fígado”. 
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Eu discuti com a pesquisadora Erica Macêdo de Paula sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de                                                                                                                                                                                    

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades ou prejuízo, ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

 

 

 

 (Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data _____/______/______  

  

 
___________________________________ 

Assinatura paciente/representante legal 

Data _____/______/______  

 

___________________________________ 

Assinatura da testemunha 

Data _____/______/______  

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, 

semianalfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou 

visual. 
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Anexo C – Termo de Assentimento 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO ASSENTIMENTO 

SUJEITOS DE PESQUISA DE 2 A 7 ANOS DE IDADE 

_________________________________________________________________

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .................................. GÊNERO:    M □   F  □  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ...................................................................... Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ..................................................... CIDADE  .................................................................... 

CEP:.....................................  TELEFONE: DDD (............) ........................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □             

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ................................................................................. Nº ................... APTO: ....... 

BAIRRO: ............................................................................................ CIDADE: ............................... 

CEP: ....................................................................... TELEFONE: DDD (............)........................... 

_______________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

5. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Habilidades linguísticas em 

crianças pré e pós-transplante de fígado 

6. PESQUISADOR : Debora Maria Befi-Lopes 

CARGO/FUNÇÃO: Docente  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº CRFª 4412 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e 

Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo    
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7. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO   RISCO MÉDIO □ 

  RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

8. DURAÇÃO DA PESQUISA : 36 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data _____/______/______  

 

 

 

 

 
___________________________________ 

Assinatura paciente/representante legal 

Data _____/______/______  

 

___________________________________ 

Assinatura da testemunha 

Data _____/______/______  

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, 

semianalfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou 

visual. 

 

 

O que vai acontecer durante o estudo? 

 

Você vai responder algumas perguntas, 

nomear figuras e apontar alguns 

desenhos. 

Você quer participar de um estudo comigo? O 

papai e a mamãe já estão sabendo. Você 

estará comigo duas ou três vezes, por até 

trinta minutos. 

 

_______________________ 
 
Rubrica do sujeito de pesquisa 

Data ____/____/____ 
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ANEXO D – Protocolo do Test of early language development – TELD-3 

 

  TELD-3  

Protocolo de Respostas 
Forma A 

Test of Early Language Development 

Tradução para o Português Brasileiro  

 Third  

 Edition 

      Terceira Edição   

Seção I. Informações de Identificação 

Nome __________________________ Fem (  )   Masc (  ) Escola _________________ . 

     

Data do Teste _____________ Nome do Examinado: ___________________ 

Data Nascimento _____________ Título do Examinador: ___________________ 

Idade _____________ Motivo do Encaminhamento _______________ 

Seção II. Resumo dos Resultados do TELD-3 

 Total dos 

Escores Brutos 

Quocientes 

(Escores- Padrão) 

    Idade           

Equivalente 

%il Classificação 

Linguagem Receptiva      

Linguagem Expressiva      

Soma Quocientes  __________    

Quociente Linguagem 

Falada 

     

Seção III. Registro de Escores de Outros Testes 

Nome do Teste Data Escore Padrão Equivalente  

TELD-3 

Classificação 

1.       

2.       

3.       

4.       
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Seção IV. Perfil de Escores 

Quociente Linguagem 

Receptiva 

Linguagem 

Expressiva 

Quociente 

Linguagem 

Falada 

Quociente Teste 1 

________ 

Teste 2 

________ 

Teste 3 

________ 

Teste 4 

________ 

 

%il 

150 . . . 150 . . . . >99 

145 . . . 145 . . . . >99 

140 . . . 140 . . . . >99 

135 . . . 135 . . . . 99 

130 . . . 130 . . . . 98 

125 . . . 125 . . . . 95 

120 . . . 120 . . . . 91 

115 . . . 115 . . . . 84 

110 . . . 110 . . . . 75 

105 . . . 105 . . . . 63 

100 . . . 100 . . . . 50 

95 . . . 95 . . . . 37 

90 . . . 90 . . . . 25 

85 . . . 85 . . . . 16 

80 . . . 80 . . . . 9 

75 . . . 75 . . . . 5 

70 . . . 70 . . . . 2 

65 . . . 65 . . . . 1 

60 . . . 60 . . . . <1 

55 . . . 55 . . . . <1 

 

Seção V. Registro de Respostas 

Subteste de Linguagem Receptiva  

Estímulos  Resposta Correta Escore 

1. A criança pára a sua atividade e atende a vozes de adultos ou crianças. Observação/Relato de Confirmação.  

2. A criança olha  ou vem quando seu nome é chamado. Observação/Relato de Confirmação.  

3. A criança responde apropriadamente a pelo menos três comandos de 

ação como: “sente-se”, “venha aqui” e “pare com isso”. 

Observação/Relato de Confirmação.  
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4. Coloque a bola, sapato, colher, cubo e boneca na mesa ou no chão e 

peça a criança para apontar para cada objeto. Mostre-me   a 

_________________. Continue até que a criança tenha apontado 

corretamente para dois objetos. 

1. Mostre-me a bola. 

2. Mostre-me o sapato. 

3. Mostre-me a colher. 

4. Mostre-me o cubo. 

5. Mostre-me a boneca.  

Criança responde corretamente a 

2/5. 

 

Idade: 2 anos 

5. Peça a criança para mostrar a  sua boca, nariz e olhos. 

1. Mostre-me sua boca. 

2. Mostre-me seu nariz. 

3. Mostre-me seus olhos. 

Criança responde corretamente a 

3/3. 

 

6. Mostre o cartão de figuras AR1. 

1. Mostre-me (ou aponte) o cachorro. 

2. Mostre-me (ou aponte) o bebê. 

3. Mostre-me (ou aponte) o sapato. 

4. Mostre-me (ou aponte) a cadeira. 

5. Mostre-me (ou aponte) a xícara. 

6. Mostre-me (ou aponte) o carro. 

Criança responde corretamente a 

3/5. 

 

7. Coloque os cinco cubos na frente da criança.  Dê-me um cubo. 

(Pergunta Reforço: dê um cubo.) 

Criança responde corretamente.  

8. Mostre-me como você escova os seus dentes. Criança responde corretamente.  

9. Mostre o cartão de figuras AR2.  

1. Mostre-me (ou aponte) o sapato dentro da caixa. 

2. Mostre-me (ou aponte) o sapato em cima da caixa. 

Criança responde corretamente a 

2/2. 

 

Idade: 3 anos 

10. 1. Levante e põe a mão nos dedos do pé.  

      2. Levante, dê uma volta e sente de novo. 

Criança responde corretamente a 

2/2. 

 

11. 1. Levante e põe a mão no nariz. 

      2. Levante, põe a mão na cabeça e pule.  

Criança responde corretamente a 

2/2. 
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12. Mostre o cartão de figuras AR3.  

1. Mostre-me a bola maior.  

2. Mostre-me a casa menor.  

Criança responde corretamente a 

2/2. 

 

13. Mostre o cartão de figuras AR4. Mostre-me o menino com mais 

balões. 

Criança responde corretamente.  

 Total da Página 2 

 
 

 

Subteste de Linguagem Receptiva (continuação) 
Estímulos  Resposta Correta Escore 

14.1. Preste muita atenção. Mostre-me seus olhos. Se a criança falhar a 

responder, pergunte novamente dizendo Use seus dedos para me mostrar 

seus olhos. Se a criança responde ao “Me mostre” melhor do que “Aponte 

para”, continue com “Mostre-me”. 

2. Mostre-me suas orelhas. 

3. Mostre-me seu cotovelo. 

4. Mostre-me seu ombro. 

5. Mostre-me seu umbigo. 

Criança responde corretamente a 

4/5. 

 

Idade: 4 anos  

15. Coloque os cinco cubos na frente da criança, espaçados 

aproximadamente 5 cm um do outro. Dê as cinco moedas à criança. 

Coloque uma moeda em cima de cada cubo. 

Criança responde corretamente.  

16. 1. Mostre cartão de figuras AR5. Mostre-me o menino passando pelo 

túnel. 

2. Mostre cartão de figuras AR6. Mostre-me a corda ao redor da árvore. 

3. Mostre cartão de figuras AR7. Mostre-me a menina atrás da cerca. 

4. Mostre cartão de figuras AR8. Mostre-me o menino ao lado da casa. 

5. Mostre cartão de figuras AR9. Mostre-me o sol acima das nuvens. 

Criança responde corretamente a 

4/5. 

 

17. Mostre cartão de figuras AR10. 

1. Aponte para a criança subindo a escada. 

2. Agora aponte para a criança descendo a escada. 

Criança responde corretamente a 

2/2. 

 

18. Mostre cartão de figuras AR11. 

1. Mostre-me o menino em cima da mesa. 

2. Mostre-me o menino embaixo da mesa. 

Criança responde corretamente a 

2/2. 
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19. 1. Mostre cartão de figuras AR12. Me mostre “O carro bate no 

caminhão”. Depois que a criança responder, 

2. Mostre cartão de figuras AR13. Me mostre “Ela está mais perto da 

cadeira”.  

3. Mostre cartão de figuras AR14. Me mostre “As crianças não estão 

correndo”. 

Criança responde corretamente a 

2/3. 

 

Idade: 5 anos  

20. Mostre cartão de figuras AR15. 

1. De quem é o aniversário ? 

2. Onde está o bolo?   

3. Qual presente que você  mais gosta ?  

Criança responde corretamente a 

3/3. 

 

21. 1. Você toma café da manhã de manhã ou à tarde ? 

     2. Você tira  uma soneca  de manhã ou à tarde ? 

Criança responde corretamente a 

2/2. 

 

22. Mostre cartão de figuras AR16. 

     1. Mostre-me a primeira criança da fila. 

     2. Mostre-me a última criança da fila. 

Criança responde corretamente a 

2/2. 

 

23. Mostre cartão de figuras AR17. Olhe para estas figuras. Aponte para 

as figuras das palavras que eu falar. Pronto(a) ? 

1. Mostre-me óculos. 

2. Mostre-me sombra. 

3. Mostre-me inseto. 

4. Mostre-me correr. 

Criança responde corretamente a 

4/4. 

 

24. Eu quero que você me fale qual a frase que você acha que está  certa. 

1. Eu nado naquela poça ou eu nado naquele lago. 

2. Qual  está mais certa? Eu vou àquela fé ou eu vou àquela igreja? 

3. Qual está mais certa? O vaqueiro dormiu no sofá ou o vaqueiro dormiu 

na beliche? 

Criança responde corretamente a 

2/3. 

 

 Total da Página 3 

 
 

Subteste de Linguagem Receptiva (continuação) 
Estímulos  Resposta Correta Escore 
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Idade: 6 anos  

25. Mostre cartão de figuras AR18. Olhe para estas figuras. Aponte para 

as figuras das palavras que eu falar. Pronto(a) ? 

1. chapéu 

2. planta 

3. fonte 

4. mansão 

5. pensamento 

Criança responde corretamente a 

4/5. 

 

26. Eu vou falar algumas palavras e você vai me falar qual combina.  

     1. O que combina com mãe (pausa), bebê ou árvore ? 

     2. O que combina com feliz (pausa), bravo ou alegre ? 

     3. O que combina com sobre (pausa), em cima ou embaixo ? 

     4. O que combina com correr (pausa), pular ou parar ? 

Criança responde corretamente a 

3/4. 

 

27. Eu vou falar umas frases, depois de cada uma, me fale se está certa 

ou se tem alguma coisa errada com ela.  

1. Mim  vou casa. 

2. O menino não está aqui. 

3. Gato não sentando. 

Criança responde corretamente a 

2/3. 

 

Idade: 7 anos  

28. Eu vou falar algumas palavras. Preste atenção e responda à pergunta. 

O cavalo é um animal ? (pausa) Certo. O cavalo é um animal. Agora 

vamos continuar. 

1.  Homem             Reptil      (não) 

2.  Trepadeira Comida    (não) 

3.  Retângulo Quadrado (não) 

Criança responde corretamente a 

2/3. 

 

29. Eu vou falar umas palavras e você vai me falar qual combina.  

      1. O que combina com rapidamente (pausa), lentamente ou   

         apressadamente ? 

      2. O que combina com menina (pausa), ele ou ela ? 

      3. O que combina com porque (pausa), já que ou mas ? 

Criança responde corretamente a 

2/3. 

 

30. Olhe para estas figuras. Mostre aquelas que combinam com o que eu 

falar. 

1. Mostre cartão de figuras AR19. O menininho triste estava chorando. 

2. Mostre cartão de figuras AR20. Mimi, o gato, lambeu o leite.  

3. Mostre cartão de figuras AR21. O menino que estava seguindo o gato 

estava sendo seguido pelo cachorro. 

4. Mostre cartão de figuras AR22. O menino que a mulher olhava estava 

rindo. 

Criança responde corretamente a 

3/4. 
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Subteste de Linguagem Receptiva (continuação) 
Estímulos  Resposta Correta Escore 

34. Mostre cartão figuras AR23. Preste atenção e faça o que eu pedir. 

1. Aponte  cada uma das figuras da direita para a esquerda. 

2. Aponte o triângulo e depois o círculo e o quadrado. 

3. Aponte o quadrado, depois o triângulo e o círculo. 

4. Aponte  o triângulo, depois o quadrado, e só depois aponte o círculo. 

Criança responde corretamente a 

3/4. 

 

35. Preste atenção. Eu vou falar duas palavras. Me fale se as palavras  

significam a mesma coisa ou não. Pronto(a)? As palavras significam a 

mesma coisa ou não? 

1. Arrumar   Consertar  (mesma) 

2. Focinho          Nariz        (mesma) 

3. Embrulho  Pacote      (mesma) 

Criança responde corretamente a 

2/3. 

 

31. Eu vou falar algumas palavras. Preste atenção e responde à pergunta. 

O cavalo é um animal ? Certo. O cavalo é um animal. Agora vamos 

continuar. 

1. Bandido Criminoso (sim) 

2. Apartamento Escritório  (não) 

3. Cerca            Barreira    (sim) 

4. Filhote            Cachorro   (sim) 

Criança responde corretamente a 

3/4. 

 

32. Preste atenção. Eu vou falar algumas palavras. Me fale qual das 

palavras não combina com as outras.  

1. Lago, ilha, oceano 

2. Tesouro, lixo, lixeira 

3. Cova, buraco, montanha 

Criança responde corretamente a 

2/3. 

 

33. Preste atenção. Eu vou falar algumas palavras. Me fale qual das 

palavras não combina com as outras.  

1. Bola, bicicleta, pipa, gato. Qual das palavras não combina com as 

outras ?  

2. Cama, mesa, pai, cadeira. Qual palavras não combina c/ as outras ? 

3. Dormir, correr, pular, saltar. Qual palavras não combina c/ outras ? 

Criança responde corretamente a 

2/3. 

 

       Total da Página 4  
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36. Mostre cartão de figuras AR24. Olhe para estas figuras. Eu vou falar 

algumas palavras. Quando eu falar cada  palavra, me mostra a figura que 

combina com ela. Aponte para ___________. Ou (Me mostre _______.) 

1. Vestimenta  

2. Maleta Escolar  

3. Milícia 

4. Ótico 

Criança responde corretamente a 

3/4. 

 

37. Mostre cartão de figuras AR25. Olhe para estas figuras. Eu vou falar 

algumas palavras. Quando eu falar cada  palavra, me mostre a figura que 

combina com ela. Aponte para ___________.Ou  (Me mostre _______.) 

1. Violão  

2. Entrada 

3. Jóia 

4. Embarcação 

Criança responde corretamente a 

3/4. 

 

 Total Página 5 (Parte Superior) 

 
 

  +  +  +  =  

 Total 

Pág. 2 

 Total 

Pág. 3 

 Total 

Pág. 4 

 Total P5 

(Sup.) 

Escore Bruto 

 Ling. receptiva 
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Subteste de Linguagem Expressiva 
Estímulos  Resposta Correta Escore 

1. A criança expressa raiva e prazer. Observação/Relato de Confirmação.  

2. A criança pára de balbuciar quando ela percebe que outras pessoas 

estão conversando.  

Observação/Relato de Confirmação.  

3. A criança inicia vocalizações e balbucios. Observação/Relato de Confirmação.  

4. A criança responde apropriadamente  a palavras como: “Oi” e “Tchau”. Observação/Relato de Confirmação.  

5. A criança usa expressão  de espanto e admiração, como “Uh-Oh”. Observação/Relato de Confirmação.  

6. A criança pode usar duas ou mais palavras de ação com alguma 

consistência. 

Observação/Relato de Confirmação.  

7. A criança diz 10 ou mais palavras reais apropriadamente. Observação/Relato de Confirmação.  

8. Criança repete palavras ouvidas em conversas de forma significativa. Observação/Relato de Confirmação.  

9. Mostre cartão de figuras AE1. Aponte para cada figura. O que é isto ? 

1. Carro 

2. Pássaro (Periquito, Canário) 

3. Árvore 

4. Bola (bola de boliche) 

5. Homem (menino) 

Criança responde corretamente a 

3/5. 

 

 Total Página 5 (Parte Inferior) 

 
 

Subteste de Linguagem Expressiva (continuação) 
Estímulos  Resposta Correta Escore 

Idade: 2 anos  

10. A criança usa entre 10 a 20 palavras com o propósito comunicativo.   

Observação/Relato de Confirmação.  

11. A criança usa frases de duas ou três palavras.  Observação/Relato de Confirmação.  

12. Você é um menino ou uma menina ? Criança responde corretamente.  

13. A criança consistentemente usa os pronomes pessoais: “ele”, “ela”, 

“dele”, “dela” e “eu”.  

Observação/Relato de Confirmação.  

14. Repete  o que eu falar. 

1. Ele está cantando. Pausa e continua.  

2. Venha aqui. Pausa e continua.  

3. Olhe o gato. 

Criança responde corretamente a 

2/3. 

 

Idade: 3 anos  

15. Conte pra mim o  seu jogo favorito. Pergunte a criança se não tiver 

resposta ou se a criança disser somente o nome do jogo, fale: me conte a 

coisa que você mais gosta de fazer. Pergunte novamente se for 

necessário.  

Criança responde corretamente.  
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16. A criança usa sentenças de três a cinco palavras na comunicação oral.  Observação/Relato de Confirmação.  

17. Mostre o cartão de figuras AE 2.  

1 . O que o menino está fazendo? 

2 . O que a menina está fazendo? 

Criança responde corretamente a 

2/2. 

 

18. 1. Por que .................( preencher com um membro apropriado da 

família) trabalha? 

2. Por que ................( preencher com um membro da família 

apropriadamente) estuda? 

Criança responde corretamente a 

1/2. 

 

19. Qual é o seu nome? Se a criança responder com somente o primeiro 

nome dele  ou dela, dizer: Muito bem!, mas qual é o seu nome completo? 

Me fale seu primeiro nome e seu último nome. 

Criança responde corretamente.  

Idade: 4 anos  

20. Quantos anos você tem? Conte-me quantos anos você tem? Se a 

criança responder apenas com os dedos, dizer: Isso, muito bem, mas me 

fale quantos anos você tem? Ou, quanto é isso?  

Criança responde corretamente.  

21. Mostrar  a figura AE3. Olhe para estas figuras. Eu vou apontar 

algumas destas figuras. Eu quero que você me fale o nome do que eu 

apontar. (Pergunta reforço: me fale  o que eu estou apontando...) 

1. borboleta   

2. cowboy/boiadeiro/peão 

3. ônibus da escola 

4. sinal de pare 

Criança responde corretamente a 

3/4. 

 

22. A criança usa pronomes no plural: “nós”, “eles” ou “deles” quando fala. Observação/Relato de Confirmação.  

23. Quem é sua família? Se a criança der um nome próprio, dizer: Quem é 

ele?  

Criança responde corretamente.  

24. 1. Mostrar a figura AE 4: Olhe essa bola, essa boneca, esse caminhão 

e essa corda de pular. Estes todos são......Se a criança disser, “ coisas que 

nós brincamos”, dizer: Sim, mas como nós chamamos essas coisas que 

brincamos com elas? 

2. Mostrar a figura AE 5: Olhe o cachorro, o gato, o urso e o cavalo. Estes  

todos são..... 

3. Mostrar a figura AE 6: Olhe o sapato, o casaco, as calças e a camiseta. 

Estes  todos são..... 

Criança responde corretamente a 

2/3. 

 

 
Total Página 6  

 
 

Subteste de Linguagem Expressiva (continuação) 
Estímulos  Resposta Correta Escore 

Idade: 5 anos  

25. Qual é o nome da história que você mais gosta? Se a criança começar 

a contar a história para você, dizer: Você pode me falar o nome da 

história? 

Criança responde corretamente.  
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26. Procedimento: Mostrar a figura AE 7. Olhe para essa figura e preste 

atenção no que eu vou falar. Me fale a palavra que termina a frase.  

1. Este menino é um jogador de futebol.  

Eles todos são............ 

2. Ele lava carros.  

       Ele é um ................ 

Criança responde corretamente a 

1/2. 

 

27. Preste atenção. Eu vou contar uma história para você. João está triste. 

Seu irmão ficou doente 3 dias. A professora perguntou: “João, por que seu 

irmão não veio a escola? O que você acha que o João falou? Se a criança 

falhar na resposta, dizer: O que você falaria?  

Criança responde corretamente.  

28. Eu vou falar algumas frases. Repete do mesmo jeito que eu falar. Está 

pronto?  

1. A menina gosta de andar sozinha.  

2. Maria deu um presente aos meninos.  

3. Mamãe está brincando porque é legal.   

Criança responde corretamente a 

2/3. 

 

29. Mostre a figura AE8. Olhe para esta figura. Preste atenção enquanto 

eu conto sobre ela para você. Aponte para o centro da figura. Este é um 

palhaço, ele está fazendo malabarismo. Ele trabalha em um circo. Ele é 

engraçado.  

1. Aponte para a figura do bombeiro. Olhe para esta figura. Você pode 

me falar sobre ela? Indução: você pode me falar mais?  

2. Aponte para a figura da mulher fazendo compras. Agora olhe para 

esta figura. Você pode me falar sobre ela?  

Criança responde corretamente a 

2/2. 

Deve mencionar a pessoa  e o 

evento.  

 

Idade: 6 anos  

30. Preste bastante atenção. Eu vou te contar uma história: O avô da 

Maria disse, “Maria, venha se sentar  comigo. Você trouxe o seu livro de 

histórias com você”. Maria respondeu, “sim”. O que você acha que Maria 

pediu para o avô dela fazer? Se a criança falhar na resposta, diga, “O que 

você falaria?  

Criança responde corretamente.  

31. Eu vou falar alguma frases. Repete do mesmo jeito que eu falar. 

Pronto?  

1. Diga para todos o que você quer fazer. 

2. A grama foi comida pela cabra.  

3. Eles mesmos dobraram as roupas.  

Criança responde corretamente a 

2/3. 

 

32. Preste bastante atenção. Eu vou falar algumas frases. Parte das frases 

está faltando. Quando eu apontar para você, você fala o resto da frase.  

1. O menino está pulando. Os meninos ...............( estão pulando) 

2. Ela está comendo. Elas............   ( estão comendo) 

3. Ele corre. Ela ............     ( corre)  

Criança responde corretamente a 

3/3. 
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Idade: 7 anos  

33. Preste bastante atenção. Eu vou falar algumas frases. Parte das frases 

está faltando. Quando eu apontar para você, você fala o resto da frase. 

1.  O menino está brincando. Os meninos .........( estão brincando) 

2.  Ela está correndo. Elas ...........  ( estão correndo)  

3.  Ele anda. Ela ........  ( anda )  

Criança responde corretamente a 

3/3. 

 

34. Preste bastante atenção. Eu vou te contar uma história. Quando eu 

terminar eu quero que você me conte o que você lembrar sobre a história. 

Leia o seguinte para a criança O João foi pescar com o pai dele. Eles 

pescaram por muito tempo. O João finalmente pegou um peixe grande, 

bem legal!! Ele ficou muito feliz. Seu pai o ajudou a tirar o peixe do anzol. 

João colocou o peixe de volta no rio.  Agora você me conta a história.  

Criança responde corretamente 

relatando três idéias importantes: 

foi pescar, pegou um peixe e soltou 

o peixe. 

 

 
Total Página 7  

 
 

Subteste de Linguagem Expressiva (continuação) 
Estímulos  Resposta Correta Escore 

35. Eu vou te contar uma história. Mamãe parou o carro, mas não tinha 

ninguém na rua. Bete ficou confusa. O que você acha que ela perguntou a 

mãe dela? Se a criança falhar na resposta, diga: Que você perguntaria? 

Criança responde corretamente 

com uma pergunta. 

 

36. Eu vou falar algumas frases. Repete do mesmo jeito que eu falar . 

Pronto?  

1. Plantas, quando regadas crescem bem.  

2. O casaco da boneca da prima da Maria era azul.  

3. O caminhão de bombeiro, que era vermelho, estava parado perto da 

calçada.  

Criança responde corretamente a 

2/3. 

 

37. Mostre o cartão de figura AE 9. Olhe para estas figuras. Você pode 

inventar uma história com elas. Você pode colocar na ordem que quiser. 

Eu quero que você olhe para estas figuras e me conte uma história. Deixe 

a criança ter tempo suficiente para começar. Se não houver uma resposta, 

diga: Pense sobre qualquer história que você quiser. Você pode começar 

quando quiser. Se a criança não responder pergunte dizendo: olhe para 

esta figura aponte para a primeira delas. Conte-me sobre essa figura; o 

que está acontecendo? 

Criança responde corretamente 

relatando a história com um 

começo e um fim, sete afirmações, 

das quais três devem ser frases. 

 

38. Faça uma frase usando as palavras que eu disser. Por exemplo, se eu 

falar, “caminhão, laranjas”, você pode falar a frase: “aquele caminhão está 

cheio de laranjas”, ou “as laranjas estão no caminhão”. Agora você faz a 

frase.  

1.Use essas palavras em uma frase: ver, cachorro.  

2.Agora use essas palavras em uma outra frase: homem, cansado;  

Criança responde corretamente a 

2/2. 
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39. Eu vou falar algumas frases que tem uma palavra faltando. Quando eu 

chegar na palavra que está faltando eu vou falar “tãnãnã”. Está pronto? 

1.Ele é alto_________magro. Que palavra está faltando.  

2.A noite passada ele terminou o trabalho e ________para casa. Que 

palavra está faltando? 

3.__ ela chegou em casa, ela trocou de roupa. Que palavra está faltando?  

Criança responde corretamente a 

2/3. 

 

 Total Página 8 

 
 

  +  +  +  =  

 

Total 

Pág. 5 

IInferior 

  

Total 

Pág. 6 

  

Total 

Pág. 7 

  

Total 

Pág. 8  

Escore Bruto 

 Linguagem 

Expressiva 
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