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1. Introdução 
 

 

1.1. Linguagem: aspectos fonológicos e lexicais 

 

 

Segundo a American Speech and Hearing Association (ASHA) a linguagem é 

“um complexo e dinâmico sistema de símbolos convencionais utilizado de vários 

modos para o pensamento e a comunicação”, é um comportamento governado por 

regras e descrito por pelo menos cinco parâmetros – fonológico, morfológico, 

sintático, semântico e pragmático; seu aprendizado e uso são determinados pela 

interação de fatores biológicos, cognitivos, psicossociais e ambientais; faz parte de 

contextos históricos, sociais e culturais específicos e pode ser expressa sob a forma 

de línguas ou fala que é um sistema abstrato de regras gramaticais (Mansur e 

Radanovic, 2004; Gil, 2002). 

Portanto, linguagem é a capacidade se comunicar por meio do uso de 

símbolos, e a fala o comportamento mecânico da habilidade individual para 

comunicar-se, necessitando de uma combinação apropriada de ações 

neuromusculares para a fonação e a articulação. 

Atualmente muitas são as teorias que favorecem o ponto de vista de que a 

linguagem é inata, baseada na expressão genética de determinadas características 

do Sistema Nervoso Central (SNC) e subordinada a fatores biológicos comuns a 

espécie humana. No entanto no inicio do desenvolvimento da criança, o potencial 

biológico sofre diferenciação e molda-se de acordo com o ambiente cultural a que o 

indivíduo pertence. A linguagem está, portanto, estritamente relacionada ao 

ambiente sócio-familiar em que a criança está inserida e à maturação cerebral 
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(mielinogênese), principalmente das áreas envolvidas no processamento neural da 

linguagem que, de acordo com alguns modelos, atua de forma seriada e paralela.  

O córtex auditivo primário seria o responsável pelo processamento auditivo 

inicial, o córtex parietotemporal pela codificação fonológica, o córtex frontal antero-

inferior pela associação semântica, a área pré-motora responsável tanto pela 

codificação articulatória como pela programação motora da linguagem falada e o 

córtex motor inferior pela execução da fala (Peterson et al., 1989). 

 Favorável à determinação biológica da linguagem temos o fato de que seu 

aprendizado obedece à mesma série de estágios, independente da cultura, o que 

provavelmente reflete o mecanismo de maturação cerebral. Primeiro o bebê emite 

gritos, no segundo mês passa a emitir os sons guturais que por volta dos três meses 

se organizam em expressões sonoras, as lalações, sem ligação com a língua falada 

e que correspondem a conexões córticos-subcorticais ainda imaturas. Sabe-se que 

ao redor dos três meses, a retroalimentação por via auditiva e a imitação dos sons 

produzidos pelos demais indivíduos passam a desempenhar um papel importante no 

acréscimo da gama de sons que a criança aprende a reconhecer e produzir, 

havendo a consolidação de um circuito auditivo-propropioceptivo-motor envolvendo 

o SNC e a musculatura da fala. Com aproximadamente seis meses de idade iniciam 

o balbucio e em seguida, por volta do oitavo mês, passam a apresentar um 

comportamento ecolálico em que a capacidade de imitação de sons vai 

proporcionando uma variedade cada vez mais complexa de combinações, 

culminando com a primeira palavra, que em geral dizem respeito a pessoas e, 

posteriormente, a objetos. Isto reflete a integridade dos circuitos entre a área auditiva 

(giro temporal superior esquerdo) e o centro de controle motor da fala (giro frontal 

superior esquerdo) para as palavras que são aprendidas ao serem ouvidas e entre 
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as regiões occipitais e temporal esquerda para a aprendizado de objetos que são 

vistos (Gil, 2002; Adams et al., 1997). 

Podemos considerar o aprendizado do léxico como um dos aspectos mais 

importantes do desenvolvimento da linguagem, pois para que ocorra é necessário 

que a criança adquira a forma fonológica das palavras, seus significados, e 

posteriormente suas categorias sintáticas; sendo que o crescimento do vocabulário 

está estritamente relacionado com a quantidade de discurso da mãe. Portanto, é 

uma tarefa associativa que deve ser aprendida (Scheuer et al., 2003). Para 

descrever o desenvolvimento fonológico da criança é necessário conhecer o 

inventário fonético e os tipos de alterações que ela realiza comparada com o sistema 

fonológico do adulto. 

O desenvolvimento da linguagem como um todo ocorre de forma gradativa e 

tem inicio no primeiro ano de vida da criança.  Ela inicia vocalizações de sons que 

podem estar presentes ou não na língua materna, período este denominado de 

pré-linguistico, em que a criança começa a identificar e compreender as palavras 

ouvidas (Wertzner, 2004), aperfeiçoa o desempenho usando como referência a 

linguagem de indivíduos próximos, já apresentando sinais de participação nas 

trocas comunicativas com o adulto.  

  Após o primeiro ano de vida a criança vai substituindo gestos e 

vocalizações aleatórias sendo capaz de utilizar palavras isoladas, pois já apresenta 

um vocabulário de aproximadamente 50 vocábulos formados por estruturas 

silábicas simples e um inventário fonético restrito que consiste basicamente de 

fonemas plosivos, nasais e semivogais (Hage, 2004). 

  No período entre um ano e seis meses e quatro anos ocorre a maior 

expansão do vocabulário e do sistema fonológico da criança, esse período também 
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é caracterizado por aumento na complexidade das estruturas silábicas e pela 

utilização de palavras polissílabas. É no segundo ano de vida que a criança aprende 

a combinar palavras (duas palavras ao final de dois anos e quatro ao final de três 

anos). Com tantas informações novas é esperado que a criança faça uso dos 

processos fonológicos, considerados como simplificações sistemáticas da fala que 

atingem uma classe de som e não sons isolados. Os processos fonológicos mais 

citados na literatura que fazem parte do desenvolvimento normal são: os de 

estrutura silábica que alteram a estrutura da sílaba, geralmente, para consoante-

vogal; os de substituição, em que há uma mudança de um som para outro; os de 

assimilação, que envolve a mudança de sons para torná-lo similar àquele que vem 

antes ou depois dele e, o de metatese, que é a reordenação de elementos 

consonantais da palavra (Wertzner, 2003). 

Aos quatro anos de idade, a criança conhece um grande número de palavras 

e é capaz de combiná-las a ponto de poder realizar narrativas, ou seja, consegue 

fazer frases com estrutura sintática similar a de um adulto, pois já está completa a 

sua organização básica da linguagem. Do ponto de vista fonológico, é possível que 

a criança ainda não consiga pronunciar todos os fonemas da língua até os cinco 

anos de idade, especialmente os encontros consonantais, mas está apta a dominar 

mais uma habilidade da linguagem, que é a leitura (Adams et al., 1997). 

Para Wertzner (1995) a idade para a eliminação do uso produtivo dos 

processos fonológicos de redução de sílaba, harmonia consonantal e plosivização 

de fricativas é aos dois anos e seis meses; o de frontalização de velares três anos; a 

simplificação de líquidas e posteriorização para velar aos três anos e seis meses; o 

de posteriorização para palatal e frontalização de palatal aos quatro anos e seis 
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meses e por fim, o de simplificação do encontro consonantal e simplificação de 

consoante final aos sete anos. 

A compreensão da palavra antecede a execução, e já é eficaz entre oito e 

treze meses. A constatação que crianças aprendem as regras sintáticas por 

observação da conversação informal reforça a idéia da existência de um substrato 

biológico predeterminado, os elementos universais da linguagem e a partir destes 

universais, aspectos particulares de cada língua serão inseridos, de acordo com o 

ambiente social. É oportuno notar que as idades de aquisição das diversas fases 

descritas podem variar grandemente entre os indivíduos, sendo que os dados 

observados representam uma média do usualmente observado (Mansur e 

Radanovic, 2004).    

Em decorrência dessa grande variação individual do desenvolvimento da 

linguagem ainda é difícil identificar e conceituar as alterações que podem ocorrer, 

pois embora sejam amplamente discutidas na literatura, ainda não estão totalmente 

estabelecidas. 

Diversos fatores podem ser responsáveis por alterações durante o processo 

de aquisição da linguagem, entre eles podemos citar as perdas auditivas, as 

alterações neurológicas, algumas síndromes, deficiência mental, déficit de atenção e 

hiperatividade, distúrbios abrangentes do desenvolvimento, privações ambientais 

extremas, distúrbios emocionais e do comportamento e qualquer distúrbio que 

comprometa os aspectos motores de forma significativa (Rice, 1997; Hage e 

Guerreiro, 2004). Mas é freqüente o número de crianças que não apresentam os 

fatores citados e o desempenho na aquisição da linguagem fica aquém do esperado 

com padrões atípicos do desenvolvimento que, do ponto de vista neurobiológico, 
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está relacionado a uma maturidade cerebral tardia ou uma exposição inadequada a 

linguagem.  

O termo alterações de linguagem é utilizado para os comprometimentos no 

processo evolutivo de aquisição de linguagem. Quando esses comprometimentos e 

dificuldades estão restritos aos processos lingüísticos, ou seja, não são decorrentes 

de nenhuma outra doença desencadeante de alterações na linguagem, são 

denominados de Distúrbios Específicos de Linguagem (DEL) ou Impedimentos 

Específicos de Linguagem (IEL). Caso existam comprometimentos mais globais que 

também atingem aspectos cognitivos e sociais, além da linguagem, chamamos de 

Distúrbios Globais do Desenvolvimento (DGD) (Bishop, 2002; Zorzi, 2005).  

Dentro das alterações de linguagem podemos observar, apesar de nem 

sempre ser possível uma distinção precisa, os Distúrbios/Desordens e os 

Retardos/Atrasos no desenvolvimento. No Retardo as aquisições ocorrem de forma 

mais lenta, mas seguindo a evolução normal e são considerados transitórios; sua 

reabilitação, em geral, é rápida e sem deixar qualquer conseqüência futura. Já nos 

Distúrbios observamos um desvio no desenvolvimento com ocorrências atípicas em 

um ou mais aspectos da linguagem que acompanham o individuo durante toda a 

vida, causando dificuldades escolares, sociais e comportamentais. É tendência 

geral, pela dificuldade em se fazer diferenciação entre distúrbios ou atraso, o uso 

indiferenciado destes termos (Zorzi, 2005). 

Podemos encontrar diversas manifestações em pacientes com alterações de 

linguagem que vão variar de acordo com a gravidade do caso e à medida que a 

criança se desenvolve.  

Na linguagem expressiva podemos observar alterações fonológicas durante 

o processo de aquisição de linguagem fora do período esperado ou as alterações 
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fonológicas idiossincráticas; vocabulário restrito; dificuldade em adquirir novas 

palavras; estruturação gramatical simplificada e sem variações e ordenação de 

palavras de forma não usual. É possível observarmos também comprometimento na 

linguagem compreensiva como dificuldade em compreender palavras ou sentenças 

específicas; a realização de comandos lingüísticos de forma incorreta; respostas 

incorretas a questionamentos e dificuldade de manter uma conversação por falta de 

compreensão (Hage e Guerreiro, 2004). É possível observar também, déficits do uso 

da linguagem como menor intenção comunicativa e um maior uso do meio 

comunicativo não verbal (Befi-Lopes et al., 2000). 

 Geralmente crianças com alterações de linguagem apresentam atraso de um 

ano no aparecimento das primeiras palavras e falham no momento da grande 

expansão do vocabulário que ocorre entre dezoito e vinte e quatro meses, ou seja, 

são capazes de realizar um menor número de nomeações do que crianças normais. 

Demonstram dificuldades na recuperação lexical, capacidade limitada no 

armazenamento da informação na memória e menor velocidade de nomeação 

(Leonard, 1983).  

Além disso, apresentam também um maior número de erros fonológicos, 

sugerindo um déficit na representação fonológica do item lexical (Befi-Lopes e 

Galea, 2000). 

Podemos dizer, portanto, que a avaliação do vocabulário e dos aspectos 

fonológicos da fala é fundamental na determinação das alterações de linguagem. 
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1.2. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Acquired Immunodeficiency 

Syndrome - aids) é uma doença infecciosa crônica que desde 1993 passou a ser 

considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma pandemia.  

Segundo Succi (1994), as proporções epidêmicas da doença caracterizam um 

sério problema de saúde pública, sendo hoje uma das afecções que mais tem 

ocupado a atenção dos profissionais de saúde e da população em geral, 

representando um enorme desafio para o mundo cientifico. 

A aids teve seu primeiro caso descrito pelo "Centers for Disease Control and 

Prevention" (CDC) em 1981 como sendo uma imunodeficiência inexplicada 

caracterizada pela presença de infecções oportunistas. Em 1983 foi descrito por 

Barré-Sinoussi et al. o vírus da imunodeficiência humana (Human Immunodeficiency 

Vírus - HIV) como o agente etiológico da aids.  

Os vírus da imunodeficiência humana, HIV-1 e HIV-2, estão entre os 

lentivírus, gênero pertencente à família Retroviridae, a qual também pertencem o 

STLV-III, visna, vírus da artrite-encefalite caprina, o vírus da anemia infecciosa 

eqüina e os vírus responsáveis pela imunodeficiência bovina, felina e símea. 

Possuem em comum o fato de infectarem primeiramente as células do sistema 

mononuclear fagocitário (linfócitos T e macrófagos) e de comprometerem 

preferencialmente o SNC e imunológico (Amato Neto et al., 1996). 

À microscopia eletrônica, o HIV apresenta um nucleóide cilíndrico, 

electrodenso, que contém o RNA genômico, as proteínas do core e a transcriptase 

reversa, sendo o seu genoma composto por oito genes de seqüência já conhecida 
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(Ho et al., 1987). Os vírus HIV-1 e HIV-2 mostram 40% de homologia genômica, 

assim como forte semelhança antigênica das suas respectivas proteínas do core, 

p24. Porém eles diferem nos componentes estruturais do envelope: os complexos gp 

120-gp 41 e gp 120-gp 32, respectivamente.  

O nucleóide do HIV é recoberto por um envelope externo, lipoprotéico, que 

mede aproximadamente 100 nm de diâmetro e contêm as glicoproteínas gp 120 e gp 

41, ambas derivadas por clivagem da precursora gp 160. A gp 120 é o componente 

que se liga ao receptor da célula hospedeira, representada pela molécula CD4, e 

permite a infecção celular pelo vírus. O vírus então penetra no citoplasma da célula-

alvo, onde a transcriptase reversa efetua a transcrição do RNA genômico para DNA. 

A seguir o DNA é integrado no genoma do hospedeiro com auxilio de uma enzima 

vírica. Utilizando os mecanismos de transcrição da célula o DNA produz o RNA 

mensageiro que migra para o ribossomo no citoplasma e desencadeia a produção 

de proteínas virais (tradução) para a montagem de um novo vírus que deixam a 

célula por brotamento (Diniz e Wienberg, 1991). Responsável, portanto, pelo 

comprometimento da resposta imune do indivíduo com aids por invadir os linfócitos T 

auxiliadores (CD4), destruindo-os e diminuindo assim a sua população no sangue 

periférico.  

Além da diminuição quantitativa dos linfócitos CD4, ocorrem distúrbios em 

todos os setores do sistema imunológico, como as alterações funcionais dos 

linfócitos CD8. Na fase aguda há também diminuição quantitativa, menos intensa da 

que ocorre com os linfócitos CD4, e após três a quatro semanas ocorre uma 

recuperação dos níveis e em seguida é mantida a queda progressiva com o passar 

dos anos. Por apresentar queda mais lenta é observada inversão na relação de 
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linfócitos CD4/CD8, o que constitui uma das principais características da descrição 

inicial da aids (Amato Neto et al., 1996). 

Segundo o Ministério da Saúde (2006), entre 1980 e 2005, 430 mil casos de 

aids foram confirmados no Brasil além de uma estimativa de que existam 593 mil 

infectados vivendo com HIV e aids. Do número total de casos identificados 131.311 

são mulheres. No Sudeste e no Sul concentram 80% dos casos sendo que os 

registros, de acordo com a categoria de exposição, demonstram que 197.902 

(63,8%) foram infectados por transmissão sexual, 63.000 (20,3%) via sangüínea e 

8.900 (2,9%) por transmissão vertical, além disso, o país acumulou cerca de 172 mil 

óbitos por aids até dezembro de 2004. 

Inicialmente a aids ficou conhecida como “peste gay” e foi denominada pelo 

CDC como Gay Related Immuno Deficiency por acometer, principalmente, o 

chamado “grupo de risco” - homossexuais, hemofílicos e usuários de drogas 

injetáveis (Aoki, 2001). A partir da década de 90 foi possível observar uma 

“feminização” da epidemia, ou seja, um aumento considerável de mulheres 

infectadas pelo HIV, sendo que mais de 80% delas em idade fértil, fato demonstrado 

pela razão entre homens e mulheres infectados que em 1985 era de 24:1 passando 

a ser em 1993 de 1:1. Soma-se a isso o crescente número de adolescentes 

contaminadas indicando um aumento substancial do número de crianças infectadas 

(Vermelho et al., 2004). Anualmente 3 milhões de mulheres dão à luz no Brasil e 

segundo estudo realizado em 2004, numa amostra representativa de parturientes de 

15 a 49 anos de idade, de todas as regiões do país,  a taxa de prevalência de 

mulheres portadoras do HIV no momento do parto é de 0,42%, o que corresponde a 

uma estimativa de cerca de 12.644 mil parturientes infectadas (Ministério da Saúde, 

2006). 
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Foi em 1982 que surgiram os primeiros relatos em crianças que pareciam ter 

os sintomas sugestivos de aids, sendo que no Brasil o primeiro caso de aids 

pediátrica registrado foi em 1984. Em 1987 o CDC publicou o sistema de 

classificação da infecção pelo HIV em crianças abaixo dos treze anos de idade por 

tornar-se evidente as diferenças entre as características clinicas da doença na 

população pediátrica e adulta. Essa classificação, revista pela ultima vez em 1994, 

utiliza sistema alfa-numérico, baseando-se em parâmetros clínicos e imunológicos, 

respectivamente (Anexo 1). 

O diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV, como nas outras infecções, é 

feito pelo monitoramento da resposta imunológica específica do hospedeiro ou pela 

detecção do agente infeccioso. No caso dos neonatos de mãe HIV positivo a 

identificação do IgG não é suficiente para detectar a infecção pois o IgG materno 

cruza livremente a placenta e permanece por quinze a dezoito meses no recém- 

nascido mesmo quando ele não adquiriu o vírus. Nesses casos, a cultura do vírus é 

extremamente útil, já que uma cultura positiva é suficiente para fazer o diagnóstico 

(Rotta, 2005). 

Sabe-se que a forma infecção do HIV está relacionada diretamente com a sua 

presença em líquidos e secreções corporais. Dentre as formas de transmissão do 

vírus HIV para crianças a principal é a transmissão vertical, de mãe para filho, e, que 

pode ocorrer em três momentos: durante o período pré-natal, através da circulação 

materna; perinatal, por aspiração de sangue ou outras secreções durante o parto; e 

pós-natal, através do aleitamento, sendo que a grande maioria, 65%, ocorre no 

momento do parto e o restante, 35%, ocorrem intra-útero e durante a amamentação 

(Ministério da Saúde, 2003). 



 22 

Apesar de ainda não estar estabelecido qual o período em que ocorre a 

transmissão vertical vários estudos demonstram que pode acontecer logo no início 

da gestação, entre a oitava e a décima quinta semana, mas o mais provável é que 

ocorra ao final da gestação. Entretanto sabe-se que a transmissão por contato com 

sangue e secreções durante o parto faz com que esse período seja considerado de 

alto risco para a transmissão do HIV (Ehrnst et al., 1991). 

Sem qualquer tipo de intervenção, essa taxa de transmissão vertical situa-se 

em torno de 20% das gestantes infectadas pelo HIV (Connor et al., 1994). Mas 

estudos têm relatado uma variação nos índices de transmissão vertical entre 7 a 

40%; isto devido à dificuldade de se estabelecer diagnóstico da infecção pelo HIV na 

infância e pelo fato de que as crianças que morrem no primeiro ano de vida não 

podem ser facilmente computadas como infectadas ou não. 

Diversos fatores estão relacionados à patogênese da infecção vertical, onde 

se destacam: fatores virais como a carga viral, fenótipo e genótipo viral; fatores 

maternos como o estado clínico, presença de doenças sexualmente transmissíveis e 

outras co-infecções; tempo de uso dos anti-retrovirais na gestação; fatores 

comportamentais como uso de drogas e prática sexual desprotegida; fatores 

obstétricos como o tempo de ruptura das membranas amnióticas, a via de parto e a 

presença de hemorragias intraparto; fatores inerentes ao recém nascido como 

prematuridade e fatores relacionados ao aleitamento materno (Ministério da Saúde, 

2003). 

No período de 1983 a 2005 foram registrados no Brasil um total de 10.577 

casos pediátricos de aids, ou seja, 3,4% do total geral de casos do País, sendo que 

a via de transmissão vertical foi responsável por 83,6% (8.843) das infecções; 4,7% 
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(502) foram por transfusão sanguínea e 1,3% (135) por via sexual (Ministério da 

Saúde, 2006). 

Sculerati e Borkowsky (1990) revisando a história natural da infecção pelo HIV 

na população pediátrica referiram que existem diferenças notáveis entre a evolução 

clínica da infecção pelo HIV em adultos e crianças.  Nestas a infecção parece ser 

mais agressiva, com período de latência mais curto entre a contaminação e o 

aparecimento dos sintomas, um período de sobrevivência mais curto após o 

surgimento dos sintomas sendo, segundo Diniz e Wienberg (1991), a aids pediátrica 

uma doença de crianças de baixa idade.  

O fato de na criança o comprometimento do SNC pelo HIV ocorrer em um 

órgão em desenvolvimento é responsável, também, por algumas diferenças 

anatomopatológicas encontradas em autopsias de adultos e de crianças, sendo 

achado freqüente e exclusivo das crianças as calcificações dos gânglios da base e a 

palidez de mielina restrita ao trato cortico-espinal (Belman, 1992).  

De maneira geral os achados clínicos nas crianças infectadas pelo HIV são 

inespecíficos, ocorrendo alguns meses após o nascimento, sendo que as alterações 

clínicas mais encontradas na aids pediátrica são: sarcoma de Kaposi, 

intumescimento crônico das parótidas, ganho de peso e crescimento insuficientes, 

pneumonite intersticial crônica, hepatoesplenomegalia, adenopatia difusa, baixo 

peso ao nascimento (< 2500g), atraso no desenvolvimento neurológico, diarréia 

crônica, trombocitopenia, eczema, otite média recorrente e microcefalia (Diniz e 

Wienberg, 1991). 

O distúrbio do SNC nas crianças infectadas pelo HIV tem manifestações 

clínicas variáveis e, na maioria das vezes, bastante diferentes das observadas nos 

pacientes adultos. A incidência desses distúrbios varia de 30% a 90% nos pacientes 
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pediátricos considerando a idade, a intensidade e o comprometimento imunológico 

como fatores importantes, ou seja, o comprometimento dos níveis motor, cognitivo e 

comportamental varia de acordo com a maturação cerebral e o tempo de início da 

doença neurológica. Essa incidência elevada se deve ao fato de que o vírus é 

altamente neurotrópico e à imunodeficiência sistêmica (Negra et al., 1997), sendo 

assim, o vírus alcança com freqüência seu principal alvo, o cérebro, produzindo 

lesão tissular que resulta no declínio do desenvolvimento neuropsicomotor (Rotta, 

2005). 

As manifestações neurológicas na criança contaminada podem ser divididas 

em dois grandes grupos: doença neurológica primaria, as encefalopatias, que são 

aquelas que resultam do envolvimento direto do sistema nervoso pelo HIV e as 

complicações secundarias que são causadas pela imunodepressão que ocorre na 

evolução da doença ou por outra entidade clínica relacionada a aids (Belman, 1992). 

Para Barbour (1987), as principais complicações neurológicas na aids 

pediátrica são: déficits neurológicos, microcefalia, sinais piramidais, rebaixamento 

cognitivo e atraso no desenvolvimento, possivelmente devido às infecções no SNC. 

Em relação ao desenvolvimento geral dessas crianças alguns trabalhos salientam a 

ocorrência de atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor, considerando 

também como um dos fatores etiológicos o envolvimento viral primário do SNC 

(Epstein at al.,1986; Nozyce et al., 1994). Além disso, estudos realizados com 

crianças brasileiras mostraram que, associados aos déficits neurológicos, sempre 

virão outros sintomas: dores de cabeça, dificuldade de aprendizado, parestesia e 

disfagia (Araújo, 1994).  

Para Spiegel e Mayers (1991) somam-se a esse fato descrito a síndrome 

depressiva e seus sintomas como apatia, afastamento social e anorexia, além dos 
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distúrbios de humor e do comportamento, alterando todo o desenvolvimento 

psicológico da criança e dificultando o processo de individualização e separação de 

seus cuidadores (Gisslén e Hagberg, 2001). 

Autores que estudaram os efeitos do HIV no desenvolvimento infantil durante 

os dois primeiros anos de vida constataram que as crianças apresentam atrasos na 

aquisição de linguagem, déficits motores e cognitivos e atraso no desenvolvimento 

pessoal-social (Ultmanne et al.,1985; Aylward et al., 1992; Nozyce et al., 1994; Gay 

et al., 1995). Além disso, essas crianças mostraram mais problemas de atenção, 

impulsividade e hiperatividade, quando comparadas com crianças não infectadas 

(Levenson e Kairam, 1991).  

Sabemos que o desenvolvimento da linguagem está relacionado diretamente 

à capacidade de receber informações do meio, processá-las e decodificá-las, sendo 

para isso imprescindível a integridade das vias auditivas periféricas e centrais, além 

da estimulação ambiental. Nas crianças portadoras do vírus HIV, o 

comprometimento da audição pode se dar por vários fatores, entre eles o uso de 

medicamentos ototóxicos, otites médias recorrentes e a própria ação lesiva viral 

sobre as estruturas nervosas periféricas e centrais (Kohan et al., 1988; Hopkins et 

al., 1989). Quanto à estimulação ambiental, na maioria dos casos, os pais também 

são portadores do vírus, muitos já se encontram em estado avançado da doença e 

estão totalmente desmotivados na estimulação dos seus filhos. Por outro lado, nos 

deparamos com crianças portadoras do vírus da aids, desde o nascimento, que 

freqüentam escola normalmente, participam de atividades físicas e recreativas, sem 

que apresentem quaisquer alterações no desenvolvimento geral (Martins et al., 

2000). 
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A literatura vem enfatizando que, associado aos riscos biológicos, outros 

fatores concorrem e contribuem para alterações no desenvolvimento como os 

psicológicos e sociais decorrentes do impacto da doença no ambiente familiar e 

social (American Psychological Association - Task Force on Pediatric AIDS,1989; 

Spiegel e Mayers, 1991). É importante citar os fatores coadjuvantes relacionados à 

aids que podem interferir no quadro neurológico como os fatores maternos: 

diretamente relacionado com o estágio da doença materna, infecção oportunista 

relacionada a aids (ex.: toxoplasmose, citomegalovírus), estado nutricional, uso de 

drogas e álcool; os fatores perinatais: prematuridade, anoxia, desnutrição intra-

uterina, infecções congênitas e perinatais; e os fatores ambientais: condição sócio-

econômica precária, distúrbios familiares, abandono dos pais e internações 

freqüentes (Negra et al., 1997).  

A literatura indica que 60% a 90% das crianças infectadas pelo HIV 

apresentam atrasos nos diversos níveis de desenvolvimento (Falloon et al., 1989). 

Sendo que para Brouwers et al. (2001) o déficit de linguagem é a principal 

característica da disfunção neurológica presente em pacientes com aids pediátrica. 

Mulder et al. (1994) relataram que as crianças portadoras do vírus HIV 

apresentam atraso no desenvolvimento e muitas demoram a andar e falar, Medeiros 

(1995) atribuiu estes fatores às limitações impostas pela doença à criança. Já que o 

desenvolvimento de fala ocorre pelo contato da criança com o meio que está 

inserida, principalmente se considerarmos a ação conjunta entre o adulto e a 

criança, possibilitando o crescimento do conhecimento de si mesma e do outro e 

fazendo a linguagem se desenvolver, tornar-se eficiente e eficaz, sendo que a fala 

viabiliza a expressão dessa linguagem (Chiari, 1989; Limongi, 2003). 
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Lemes et al. (2000) consideraram como fator de risco ao equilíbrio e à 

organização mental das mães de crianças com HIV o fato de serem portadoras de 

uma doença crônica, e, atualmente, letal e serem provenientes de um nível socio-

ecônomico-cultural carente de informações relacionadas à prevenção e manutenção 

da saúde. Nessa situação, a condição de maternagem pode estar ameaçada, 

levando uma criança, infectada ou não pelo HIV, a apresentar alterações no 

desenvolvimento do apego e no relacionamento social, o que, consequentemente 

traria dificuldades nas trocas afetivas e cognitivas com o ambiente.  

Segundo Pedromônico (2002) as condições biológicas e as condições sociais 

vivenciadas por uma criança são responsáveis pelo desenvolvimento típico destas, 

sendo possível afirmar que a pluralidade de riscos pode contribuir para um aumento 

dos atrasos ou desvios no desenvolvimento infantil como um todo. 

Podemos observar, portanto, que em crianças com aids freqüentemente 

existirão fatores neurológicos, médicos e sociais que podem contribuir para o atraso 

no desenvolvimento. 
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2. Objetivos 
 

 

2.1. Objetivo geral 

 

• Caracterizar aspectos do desenvolvimento da fala e da linguagem em 

crianças portadoras do HIV, sintomáticas ou assintomáticas. 

 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

• Verificar a presença de distúrbio fonológico na linguagem de crianças 

portadoras do HIV, sintomáticas ou assintomáticas; 

 

• Verificar a competência lexical através da avaliação do vocabulário na 

linguagem de crianças portadoras do HIV, sintomáticas ou assintomáticas;  

 

• Identificar a relação entre a gravidade da doença com os aspectos 

fonológicos e lexicais da linguagem em crianças portadoras do HIV; 
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3. Casuística e Métodos 
 

 

A pesquisa realizada teve como molde um estudo de corte-transversal, que, 

segundo Pereira (1995), é um tipo de estudo onde a relação exposição-doença é 

examinada em uma dada população num determinado momento, fornecendo assim, 

um retrato da relação existente entre as variáveis naquele instante. 

 

 

3.1. Aspectos Éticos 

 

Para o desenvolvimento do projeto foram atendidas as diretrizes éticas 

propostas por Hossne e Vieira (1999; apud Segre & Cohen, 1999) de: a) garantir a 

competência do pesquisador na coleta de dados com as crianças; b) fazer o 

delineamento do estudo com metodologia adequada e planejada, a fim de garantir 

uma análise e interpretação de resultados que possa contribuir com menor margem 

de erro à investigação; c) estabelecer o consentimento esclarecido dos responsáveis 

pelos participantes, de tal forma que permita a elucidação sobre o objetivo do 

estudo, as condições do sigilo de sua identidade e a aceitação imediata de 

desligamento do estudo a qualquer momento, respeitando a tomada de decisão livre 

e espontânea. Para o atendimento deste último item foi formulado um “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” incluindo as necessárias informações para os 

responsáveis dos participantes, em linguagem compreensível ao mesmo, para sua 

tomada de decisão em participar do estudo (Anexo 2). Deste modo, no contrato de 

participação no estudo foram dadas as explicações sobre o objetivo da pesquisa, as 
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condições de participação no mesmo e a garantia de ter o atendimento de rotina 

caso não concordem em participar do estudo. Quando houve a concordância da 

mãe ou cuidador em que a criança participasse da pesquisa, foi firmado o termo de 

consentimento.   

O presente projeto de pesquisa foi autorizado pela docente responsável pela 

pediatria da Unidade de Tratamento de Doenças Infecciosas do HCFMRP (UETDI) e 

conta com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da mesma instituição 

(Anexo 3). 

 

3.2. Sujeito 

 

A população estudada foi composta por 31 crianças portadoras do vírus HIV, 

ou seja, com resultado positivo no teste ELISA e confirmação pelo teste de 

aglutinação de partículas de látex para pesquisa de anticorpos do HIV. Sintomáticas 

e assintomáticas, com idades variando entre três anos e sete anos e onze meses, de 

ambos os sexos, sendo critério de exclusão deficiência mental e perdas auditivas.  

 

 

3.3. Local 

 

O estudo foi realizado com crianças que fazem seguimento na pediatria da 

Unidade Especial de Tratamento de Doenças Infecciosas (UETDI) do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, na cidade de Ribeirão 

Preto - São Paulo, durante o ano de 2005. 
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3.4. Procedimento para coleta e analise dos dados 

 

Para a avaliação das crianças foi utilizado o ABFW - Teste de Linguagem 

Infantil (Andrade et al., 2004) nas áreas de fonologia e vocabulário. As respostas à 

aplicação das provas foram transcritas para a folha de respostas e também gravadas 

em fita cassete por um gravador Sony TCM-313. 

A testagem da área de fonologia foi composta por duas provas: a de imitação 

e a de nomeação. A prova de imitação compreende 39 vocábulos (Anexo 4) em que 

o examinador solicitava à criança que repetisse a palavra dita; já a de nomeação, 

composta por 34 figuras apresentadas em forma de pranchas que medem 12 cm x 

21 cm (Anexo 5) em que o examinador pedia para que a criança falasse o nome da 

figura.  As duas provas oferecem controle da situação de testagem, mas na imitação 

o controle é direto e na nomeação o controle é indireto. 

Na análise dos processos fonológicos foram observados quais dos catorze 

processos a criança apresentava, sendo que dez desses processos estão presentes 

durante o desenvolvimento normal da linguagem e quatro são processos 

idiossincráticos (Anexo 6). Posteriormente, foi calculado qual era a produtividade de 

cada um, sendo considerado produtivo o processo que aparece em 25% de suas 

possibilidades totais de ocorrência. 

Os processos fonológicos que foram considerados produtivos foram 

comparados com os parâmetros de normalidade de acordo com a idade da criança e 

classificados como adequados ou inadequados (Anexo 7).  

A testagem do vocabulário foi realizada através da apresentação de 118 

figuras, apresentadas em forma de pranchas que medem 12 cm x 21 cm, divididas 

em nove campos conceituais - vestuário, animais, alimentos, meios de transporte, 
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móveis e utensílios, profissões, locais, formas e cores, brinquedos e instrumentos 

musicais - sempre apresentados na mesma seqüência (Anexo 8). 

Na analise das produções realizadas foi considerado como Designação por 

Vocábulo Usual (DVU) à nomeação correta do vocábulo, por Não Designação (ND) a 

ausência de nomeação e por Processo de Substituição (PS) a utilização de qualquer 

outro vocábulo para a nomeação. 

Os resultados encontrados foram comparados, em cada campo conceitual, 

com o percentual esperado para cada tipo de produção – DVU, ND, OS – na faixa 

etária correspondente, e considerada como adequado ou inadequado para a idade. 

Posteriormente os dados encontrados tanto na avaliação do vocabulário com 

na avaliação dos processos fonológicos foram relacionados com o grau de 

comprometimento da doença de acordo com a classificação de aids para crianças 

proposta pelo CDC, dado esse obtido através de pesquisa no prontuário. 

 

 

3.5. Devolução da avaliação 

 

Após a realização das avaliações, os pais ou responsáveis, foram informados, 

individualmente, sobre os resultados encontrados. Neste momento, foram orientados 

sobre as necessidades especificas de cada criança e, quando necessário, foram 

encaminhadas para atendimento fonoaudiológico. 
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4. Resultados 
 
 

4.1. Caracterização da amostra 

 

 As trinta e uma crianças avaliadas tinham idades que variavam entre 

três anos e quatro meses a sete anos e onze meses. Destas 48,4%, ou 15 crianças, 

eram do sexo masculino, enquanto que 51,6%, 16 crianças, eram do sexo feminino. 

 
Tabela 1- Distribuição da amostra quanto à idade, sexo, classificação da AIDS e uso 
de antiretroviral 

Sujeito Idade Sexo Uso de antiretroviral Classificação da 
AIDS 

1 3:4 Masculino sim C2 
2 4:2 Feminino sim B2 
3 4:4 Feminino sim C3 
4 4:5 Feminino sim C2 
5 4:6 Feminino sim C3 
6 4:8 Masculino sim N2 
7 4:9 Masculino sim B3 
8 5:1 Masculino sim C3 
9 5:2 Feminino sim C3 
10 5:2 Feminino sim C3 
11 5:3 Feminino sim A3 
12 5:6 Feminino sim C3 
13 5:7 Feminino sim C2 
14 6:1 Masculino sim B2 
15 6:3 Masculino sim C3 
16 6:10 Feminino sim A2 
17 6:11 Masculino sim A2 
18 7:0 Feminino sim C3 
19 7:0 Masculino sim C2 
20 7:1 Masculino sim A2 
21 7:2 Masculino sim C3 
22 7:2 Feminino sim C3 
23 7:6 Masculino sim C3 
24 7:8 Feminino sim C2 
25 7:8 Feminino sim C3 
26 7:9 Masculino não B1 
27 7:10 Feminino sim N2 
28 7:10 Masculino sim C3 
29 7:10 Feminino sim C3 
30 7:11 Masculino sim C3 
31 7:11 Masculino sim C3 
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A idade média das crianças avaliadas foi de cinco anos e oito meses, sendo 

que 3,2% tinham três anos de idade no momento da avaliação; 19,4% tinham quatro 

anos; 19,4% tinham cinco anos; 12,9% tinham seis anos e 45,1% tinham sete anos 

de idade. 

 Com relação à caracterização da doença pela classificação do CDC, 12,9% 

fazem parte da categoria clínica tipo A, que são aquelas que apresentam sinais e 

sintomas leves; 12,9% na categoria B em que os sinais e sintomas são moderados; 

67,7% na categoria C onde os sinais e sintomas são considerados graves e apenas 

6,5% na N, aquelas que são assintomáticas. Sendo que 30 crianças já faziam uso 

de antiretroviral no momento da avaliação. 

 
 
 

4.2. Respostas da avaliação do vocabulário 

 

Na avaliação do vocabulário 100% das crianças apresentaram resposta 

inadequada para pelo menos dois campos conceituais distintos, ou seja, nenhuma 

das crianças apresentou resposta adequada para todos os campos avaliados. 

 Quando analisamos as respostas obtidas em cada campo conceitual 

observamos que nos vocábulos referentes a vestuário 80,6% das crianças avaliadas 

apresentaram produção inadequada para sua faixa etária enquanto 19,4% 

apresentaram respostas adequadas; no campo referente aos animais 22,6% das 

respostas foram inadequadas e 77,4% adequadas; no item alimentos 93,5% foram 

inadequadas e 6,5% adequadas; nos meios de transporte 54,8% das respostas 

estavam inadequadas e 45,2% adequadas; nos móveis e utensílios encontramos 

48,4% de produções inadequadas e 51,6% adequadas; no campo das profissões 

71% foram inadequadas e 29% adequadas; nos vocábulos referentes a locais 96,8% 
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foram inadequadas e apenas 3,2% adequadas; nas formas e cores encontramos 

71% de respostas inadequadas e 29% adequadas e, por fim, observamos no item 

referente aos brinquedos 74,2% de crianças com produção inadequada para a idade 

e 25,8% adequada. 

 

 
Tabela 2 - Resultado da avaliação do vocabulário em cada um dos campos 
conceituais 

 Vestuar. Anim. Alimen. Transp. Moveis Profis. Locais Formas Brinq. 
1 I A I A I I I I I 
2 I I I I I I I I I 
3 I A I I I I I I I 
4 A A A I A I I A I 
5 A A I I A A I A I 
6 A A A A I A I A I 
7 A A I A I I I A I 
8 I A I I A I I I I 
9 I A I A I I I A I 
10 I I I I A I I I I 
11 I A I A A I I I A 
12 A A I I I I I I I 
13 I I I I I I I I I 
14 I A I I A A A I A 
15 I A I I I I I I I 
16 I I I I A I I I I 
17 A A I A A A I A I 
18 I I I I I I I I I 
19 I I I A I I I A A 
20 I A I A A I I A I 
21 I A I A A A I I I 
22 I A I I I I I A I 
23 I I I I I I I I I 
24 I A I A A A I I I 
25 I A I I I A I I A 
26 I A I A A A I I A 
27 I A I A A I I I I 
28 I A I I A I I I I 
29 I A I A A A I I A 
30 

 31 
I 
I 

A 
A 

I 
I 

A 
I 

I 
A 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
A 

A=adequado; I=inadequado 
 
 
 Analisando a produção de cada criança avaliada observamos que quatro 

(12,9%) apresentaram resposta adequada para a faixa etária a que pertence em 

apenas um dos campos conceituais; seis crianças (19,4%) apresentaram resposta 

adequada em apenas dois campos conceituais; cinco (16,1%) apresentaram em três 



 36 

campos conceituais; cinco (16,1%) em quatro campos conceituais; cinco crianças 

(16,9%) em cinco campos conceituais; uma (3,2%) em seis campos; uma (3,2%) em 

sete campos conceituais e quatro crianças (12,9%) apresentaram resposta 

inadequada para o padrão de normalidade em todos os campos conceituais 

avaliados. 

 O campo conceitual que apresentou maior porcentagem de alterações foi o 

formado por vocábulos que se referiam aos locais com 96,8% de respostas 

inadequadas, sendo que apenas 3,2% de produção foram adequadas. Já o campo 

conceitual referente a animais apresentou 77,4% de crianças com produção 

adequada e 22,6% de produção inadequada, que juntamente com os vocábulos 

referentes a móveis e utensílios com 48,4% de produções adequadas e 51,6% 

inadequadas, foram os dois únicos campos conceituais a apresentarem percentual 

de produção adequada superior a que 50% das crianças avaliadas. 

 

 

4.3. Respostas da avaliação dos processos fonológicos 

 

Das trinta e uma crianças avaliadas apenas três (9,7%) possuem fala sem a 

presença de processos fonológicos de forma produtiva enquanto que em vinte e oito 

delas (90,3%) está presente algum processo fonológico com uso produtivo na 

amostra de fala coletada. Destas, vinte e uma delas (75%) apresentam distúrbios 

fonológicos e em sete os processos apresentados estão dentro do esperado para a 

idade, ou seja, 67,7% do total de crianças avaliadas fizeram uso de algum processo 

cuja idade prevista para a eliminação do uso produtivo já ultrapassaram, portanto, 

considerados como portadores de distúrbio fonológico.  
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Tabela 3 - Resultados da avaliação fonológica por processo fonológico 
 
 
 

 
R S 

 
H C 

 
P F 

 
PV 

 
PP 

 
FV 

 
FP 

 
SL 

 
SEC 

 
SCF 

 
SP 

 
SF 

 
EP 

 
EF 

1 np np np np np np A A A np np np np np 
2 np np np I np I np I A A np np np np 
3 np np np np I np np I A A np np np np 
4 np np np np np np np I A np np np np np 
5 np np np np np np np I A np np np np np 
6 np np np np np np np np A np np np np np 
7 np np np np np np np I A A np np np np 
8 np np np np I np np I A A np np np np 
9 np np np np np np np np A np np np np np 
10 np np np np np np np np A np np np np np 
11 np np np np np np np np A np np np np np 
12 np np np np np np np np np I np np np np 
13 np np np np I np np I A I np np np np 
14 np np np np np np np np A np np np np np 
15 np np np np np np np I A A np np np np 
16 np np np np np np np np A np np np np np 
17 np np np np np np np np np np np np np np 
18 np np np np np np np I I np np np np I 
19 np np np np np np np I I np np np np np 
20 np np np np np np np I I np np np np np 
21 np np np np np np np np np np np np np np 
22 np np np np np np np np I np np np np np 
23 np np I np I np np I I I np np I np 
24 np np np np np np np I np I np np np np 
25 np np np np np np np np I np np np np np 
26 np np np np np np np np I np np np np np 
27 np np np np np np np np I np np np np np 
28 np np np np np np np np np np np np np np 
29 np np np np np np I np I I np np np np 
30 np np np np I I np I I I np np np np 
31 np np np np I np I I I np np np np np 

A=adequado; I=inadequado; np=processo não produtivo 
 
 
 
 
 
 
 Dentro dos processos observados no desenvolvimento normal o processo 

fonológico de simplificação de encontro consonantal foi o mais encontrado na fala 

das crianças, estando presente em vinte e seis delas, mas foi considerado 

inadequado em onze (35,5%). Já o processo de simplificação de liquidas foi o que 

mais apresentou produções inadequadas foi observado em dezesseis crianças 

sendo que em quinze delas (48,8%) estava inadequado para a idade. 

O processo de simplificação de consoante final foi encontrado em onze 

crianças sendo que em seis (19,4%) delas foi considerado inadequado. O de 
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posteriorização para palatal em seis crianças (19,4%) sendo que em todas elas a 

produção estava inadequada para a idade. 

 Os processos de plosivisação de fricativas e de posteriorização para velar 

foram encontrados em apenas uma criança (3,2%) cada e considerados como 

inadequado para idade em ambas as situações. 

A frontalização de velar ocorreu de forma inadequada em duas (6,5%) 

crianças e a frontalização de palatal estava presente em três crianças sendo 

considerado inadequado em duas (6,5%). 

Dos processos idiossincráticos, que não fazem parte do desenvolvimento 

normal, observamos a presença do ensurdecimento de plosivas e do 

ensurdecimento de fricativas em uma (3,2%) criança cada. 

 Apenas os processos de redução de sílaba, harmonia consonantal, 

sonorização de plosivas e sonorização de líquidas não foram encontrados de forma 

produtiva em nenhuma das crianças avaliadas. 

 

              
               Tabela 4 - Achados da avaliação fonológica 

Avaliação Fonológica 
n = 31 
Inadequado (n - %) 21 - 67,7% 

Adequado (n - %) 10 - 32,3% 
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4.4. Resultados das avaliações comparados à classificação da AIDS 

 
 
Tabela 5 - Classificação da AIDS, número de campo conceitual inadequado e de 
número de processos fonológicos inadequados em cada criança 

Sujeito Idade Sexo Classificação 
da AIDS 

Uso de 
antiretroviral 

No. de CC 
inadequados 

 No. de PF 
inadequados 

1 3:4 Masculino C2 sim 7 0 
2 4:2 Feminino B2 sim 9 3 
3 4:4 Feminino C3 sim 8 2 
4 4:5 Feminino C2 sim 4 1 
5 4:6 Feminino C3 sim 4 1 
6 4:8 Masculino N2 sim 2 0 
7 4:9 Masculino B3 sim 5 1 
8 5:1 Masculino C3 sim 7 2 
9 5:2 Feminino C3 sim 6 0 
10 5:2 Feminino C3 sim 8 0 
11 5:3 Feminino A3 sim 5 0 
12 5:6 Feminino C3 sim 7 1 
13 5:7 Feminino C2 sim 9 3 
14 6:1 Masculino B2 sim 4 0 
15 6:3 Masculino C3 sim 8 1 
16 6:10 Feminino A2 sim 8 0 
17 6:11 Masculino A2 sim 3 0 
18 7:0 Feminino C3 sim 9 3 
19 7:0 Masculino C2 sim 6 2 
20 7:1 Masculino A2 sim 5 2 
21 7:2 Masculino C3 sim 5 0 
22 7:2 Feminino C3 sim 7 1 
23 7:6 Masculino C3 sim 9 6 
24 7:8 Feminino C2 sim 5 2 
25 7:8 Feminino C3 sim 6 1 
26 7:9 Masculino B1 não 4 1 
27 7:10 Feminino N2 sim 6 1 
28 7:10 Masculino C3 sim 7 0 
29 7:10 Feminino C3 sim 4 3 
30 7:11 Masculino C3 sim 7 5 
31 7:11 Masculino C3 sim 6 4 

       CC = campo conceitual; PF = processo fonológico 

  

 Das vinte e uma crianças com distúrbio fonológico 42,9% eram do sexo 

masculino e 57,1% eram do sexo feminino, sendo que a media de idade entre elas 

foi de seis anos e que as idades variavam entre quatro anos e dois meses e sete  

anos e onze meses. 

Das trinta e uma crianças avaliadas vinte e quatro (77,4%) apresentaram 

produção inadequada em cinco ou mais campos conceituais, enquanto sete (22,6%) 
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apresentaram quatro ou menos campos conceituais inadequados, ou seja, todas as 

crianças apresentaram inadequação na resposta.  

No total de crianças com classificação da infecção tipo A (12,9%) 75% 

apresentaram na avaliação do vocabulário cinco ou mais campos conceituais 

inadequados; das quatro (12,9%) na categoria de classificação B o número foi de 

50%; das vinte e uma (67,7%) crianças classificadas na categoria C, 85,7% 

apresentam produção inadequada em cinco ou mais campos conceituais. Nas 

crianças assintomáticas encontramos 50% com produção inadequada em cinco ou 

mais campos conceituais. 

Dividindo as crianças em dois grupos de acordo com a categoria clínica em 

que se encontram sendo o Grupo 1 - constituído por 6 crianças infectadas pelo HIV e 

que não apresentavam sinais ou sintomas da infecção (classificação clínica "N") ou 

apresentavam sinais e sintomas leves de infecção (classificação "A"); e Grupo 2 -

constituído pelas 25 crianças infectadas pelo HIV com sinais e sintomas moderados 

(classificação clínica "B") ou graves (classificação clínica "C") da doença, 

encontramos no Grupo 1, 66,6% das crianças apresentam cinco ou mais campos 

conceituais inadequados para idade enquanto que no Grupo 2 esse número 

aumenta para 80%. 

 

Tabela 6 - Distribuição segundo os grupos e a avaliação do vocabulário 
Número de CC 
inadequados 

Grupo 1 
n = 6 

Grupo 2 
n = 25 

1 a 4 (n - %) 2 – 33,3% 5 – 20% 
4 a 5 (n - %) 4 – 66,6% 20 – 80% 

 

 

Com relação à avaliação fonológica e o número de processos fonológicos 

presentes na fala observamos que das crianças com diagnóstico na categoria de 
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classificação A, 25% apresentaram processos inadequados para a idade; nas com 

classificação B, foi encontrado inadequação em 75% das crianças; nas que se 

enquadram na categoria C de classificação da aids 76,2% apresentaram algum 

processo fonológico inadequado para a idade, enquanto que nas crianças 

assintomáticas esse número foi 50%. 

Distribuído as respostas entre os grupos 1 e 2 encontramos na avaliação 

fonológica que 76% das crianças do grupo 2 apresentam distúrbio fonológico, sendo 

que no grupo 1 essa porcentagem cai para 33%. 

 

Tabela 7 - Distribuição segundo os grupos e os achados da avaliação fonológica. 
 Grupo 1 

n = 6 
Grupo 2 
n = 25 

Inadequado (n - %) 2 – 33,3% 1 9 – 76% 
Adequado (n - %) 4 – 66,6% 6 – 24% 
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5. Discussão 
 
 
 

 
Diante do aumento do número de casos de transmissão vertical do HIV, 

decorrente da feminização da epidemia, houve consequentemente, um aumento no 

número de crianças infectadas; com isso a aids passou a exigir do mundo cientifico 

um enfoque diferente e multiprofissional na sua abordagem, motivando pesquisas 

dirigidas à prevenção e às varias manifestações presentes nas gestantes e em seus 

filhos. 

De acordo com a Secretária Municipal de Ribeirão Preto (2005) o primeiro 

caso de aids registrado oficialmente na região foi em 1986, mas somente em 1987 a 

coleta sistematizada dos dados passou a ser registrada pelos serviços públicos de 

saúde. Atualmente a cidade ocupa o sexto lugar em coeficiente de incidência em 

todo o Brasil e o terceiro lugar no estado de São Paulo, sendo a aids hoje um dos 

maiores problemas de saúde pública no município. Somente no ano de 2003 

nasceram 50 crianças de mães soropositivas em Ribeirão Preto, o que corresponde 

a 0,65% do total de nascimentos na cidade (Neves et al., 2004). 

A pediatria da Unidade Especial de Tratamento de Doenças Infecciosas do 

HCFMRP atende atualmente 164 crianças portadoras do HIV moradoras do 

município de Ribeirão Preto e região com idade inferior a 13 anos. Na época em que 

foi realizada a coleta dos dados para este trabalho existiam 49 crianças na faixa 

etária estudada; desse total 31 participaram desta pesquisa. Para Bertazolli (2005) 

esse é um número bastante significativo se considerarmos a complexidade dessa 

enfermidade que faz com que essas crianças vivam em ambientes altamente 

afetados pela doença e pelas circunstâncias que a acompanham.  
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Poucas são as pesquisas encontradas na literatura que falam 

especificamente do desenvolvimento da linguagem em crianças portadoras do HIV 

sendo que em nenhuma delas houve descrição das características fonológicas e 

lexicais da linguagem. Realizaremos uma análise critica dos resultados obtidos no 

presente estudo e iremos confrontá-los com o que foi encontrado na literatura, sendo 

importante ressaltar que por ser este um estudo de corte-transversal os dados 

obtidos correspondem especificamente ao momento em que foram coletados. 

 De acordo com a caracterização da doença pela classificação do CDC, 

apenas 6,5% das crianças avaliadas são assintomáticas; 12,9% estão incluídas na 

categoria A, que são aquelas que apresentam sinais e sintomas leves; 12,9% na 

categoria B em que os sinais e sintomas são moderados e, 67,7%, na categoria C 

onde os sinais e sintomas são considerados graves. 

A respeito do grau de comprometimento clínico e imunológico das crianças 

avaliadas, foi observado que a grande maioria das crianças já se encontra em 

estado avançado da doença. Estes dados confirmam os achados da literatura que 

afirmam ser a aids uma doença de crianças em idade precoce com um período de 

latência curto sendo mais agressiva que a que infecção nos adultos (Diniz e 

Wienberg, 1991; Sculerati e Borkowsky, 1990). Esse fato pode ser demonstrado 

também quando observamos que das trinta e uma crianças avaliadas trinta já faziam 

uso de antiretrovirais no momento da avaliação, não tornando possível realizar 

qualquer inferência sobre o uso de medicação e as alterações na linguagem. 

Hodson et al. (2001) foram os primeiros a comparar os aspectos do controle 

motor da fala, linguagem expressiva e funções da linguagem receptiva em crianças 

infectadas pelo HIV. Para eles crianças clinicamente estáveis podem apresentar um 

desenvolvimento prejudicado da linguagem que pode passar despercebido sem uma 



 44 

avaliação, fazendo-os concluir que uma avaliação regular e minuciosa das funções 

da linguagem é essencial para aperfeiçoar as estratégias de intervenção. É possível 

fazer observação semelhante já que encontramos um número significativo de 

crianças com distúrbios fonológicos e lexicais independente da gravidade da 

infecção. 

Salvatti (2000) estudando a presença de distúrbio fonológico na população 

brasileira encontrou a proporção de 2,46 meninos para 1 menina, com idade média 

de seis anos e três meses, sendo que 46,67% estavam com idade variando de 

quatro anos e três meses a seis anos. Das vinte e uma crianças com distúrbio 

fonológico neste estudo a media de idade e a faixa etária encontrada foi bastante 

semelhante à encontrada por Salvatti, já que encontramos uma media de idade de 

seis anos e as idades variando entre quatro anos e dois meses e sete anos e onze 

meses.  

Com relação ao sexo dos sujeitos pesquisados, que apresentaram distúrbio 

fonológico, este estudo encontrou 42,9% crianças do sexo masculino e 57,1% do 

sexo feminino, obtendo uma proporção de quase 1:1, diferente do encontrado por 

Salvatti (2000) e por Wertzner (2000) que também observou um maior acometimento 

nos meninos do que nas meninas.  

Wolters et al. (1997) procurando estudar o desenvolvimento da linguagem e 

os fatores responsáveis por possíveis atrasos em crianças com HIV realizaram um 

estudo longitudinal com 44 crianças avaliando-as antes do inicio do tratamento com 

os antiretrovirais, após seis meses e após vinte e quatro meses. A linguagem 

expressiva estava mais prejudicada que a receptiva em todos os momentos 

avaliados e mesmo com a introdução da medicação houve uma piora significativa 

entre o sexto e vigésimo quarto meses, sugerindo que algumas áreas do SNC 
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possam ser mais comprometidas pelo HIV que outras. Além disso, as crianças que 

apresentaram maior comprometimento da linguagem foram aquelas em estado mais 

avançado da doença.  

Com relação ao comprometimento da linguagem e o estado avançado da 

doença observamos fato semelhante nesta pesquisa, já que encontramos maior 

percentual de crianças com alterações, tanto na avaliação do vocabulário como na 

avaliação fonológica, nas crianças com classificação da doença na categoria C. 

Destas crianças, 85,7% apresentaram respostas inadequadas para a idade na prova 

de vocabulário e em 76,6% delas estava presente distúrbio fonológico, enquanto que 

nas crianças assintomáticas esse percentual foi de 50% em ambas as avaliações.  

Em outro estudo, Wolters et al. (1995), comparando a linguagem expressiva 

com a compreensiva e relacionando com tomografia de crânio em crianças 

portadoras do HIV com encefalopatias ou não, puderam observar novamente que a 

linguagem expressiva está significativamente mais prejudicada que a compreensão, 

sendo este comprometimento maior nas crianças com encefalopatia.  

Os dados encontrados nesta pesquisa que caracterizam um grave 

comprometimento nos parâmetros fonológicos e lexicais, aspectos característicos da 

linguagem expressiva, corroboram a literatura encontrada que afirma que as 

alterações da linguagem expressiva são uma das características mais marcantes 

das crianças infectadas pelo HIV (McCardle et al., 1991; Wolters et al., 1997 e 1995). 

Coplan et al. (1998) encontraram melhora na linguagem em 43% das crianças 

após a introdução do antiretroviral e não observaram alterações nos exames 

neurológicos de imagem quando foram avaliadas entre a sexta semana de vida e o 
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trigésimo sexto mês com intervalos de um ano; concluíram que avaliações 

periódicas da linguagem podem monitorar o desenvolvimento infantil das crianças 

infectadas assessorando no acompanhamento da progressão da doença e na 

eficácia do tratamento. Conclusão semelhante foi observada por Davis (2000) que 

afirmou ser essencial a intervenção precoce para evitar as prováveis alterações no 

desenvolvimento da linguagem e do sistema motor oral.  

Bruck et al. (2001) realizando testes de screening de neurodesenvolvimento 

em crianças infectadas com o HIV e sororrevertidas com idade variando entre quatro 

e trinta e cinco meses, concluíram que, nas crianças infectadas, o atraso do 

neurodesenvolvimento ocorre precocemente e já pode ser detectado por testes de 

screening. 

Descrevendo os distúrbios fonológicos em crianças falantes do português 

Wertzner (2004) encontrou uma porcentagem variando entre 2 a 3% de incidência e 

em estudos americanos essa porcentagem variou entre 7,5 a 10% (Gierut, 1998; 

Shriberg e Kwiatkowski, 1994).  Estes dados confirmam que os 67,7% encontrados 

nesta pesquisa de crianças com distúrbio fonológico está expressivamente superior 

ao esperado para a população em geral.  

Vários são os estudos relativos ao português do Brasil que demonstram quais 

os processos mais observados nos distúrbios fonológicos sendo que na maioria 

deles estão presentes a simplificação do encontro consonantal, simplificação de 

liquidas, eliminação da consoante final, ensurdecimento de fricativas, 

ensurdecimento de plosiva, frontalização da palatal, simplificação da velar, 

posteriorização para palatal frontalização da velar e plosivisação de fricativa (Yavas 

et al.,1991; Yavas, 1990; Oliveira e Wertzner, 2000). 
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Wertzner (2000) observou que dentre todos os processos fonológicos citados 

os três de maior ocorrência na população em geral foram os de ensurdecimento, 

simplificação de encontro consonantal e simplificação de líquidas; neste trabalho 

também encontramos como processos de maior ocorrência a simplificação de 

líquidas, seguido pela redução de encontro consonantal, já o processo de 

ensurdecimento foi encontrado apenas em duas crianças, sendo o processo menos 

observado. 

Fazendo distinção entre os processos fonológicos do desenvolvimento e os 

processos idiossincráticos, observamos nessa pesquisa resultados semelhantes ao 

de Oliveira e Wertzner (2000), onde o uso predominante foi dos processos 

fonológicos do desenvolvimento e que os idiossincráticos só ocorrem associados 

com os do desenvolvimento. 

Rotta (2005) encontrou em 49% das crianças com aids por exposição vertical 

alterações neurológicas, sendo que 32,5% apresentaram quadro de encefalopatia e 

em 42% se observou RDNPM, sendo que em 5% foi encontrado apenas o retardo na 

linguagem.  

Machado et al. (2005) no exame físico neurológico tradicional em um grupo 

de crianças e adolescentes infectados ou expostos ao HIV-1 no período perinatal 

encontraram como achados anormais mais comuns entre todas as crianças 

avaliadas a hiporreflexia (41casos/115 - 35,6%), retardo do desenvolvimento 

neuropsicomotor atual ou pregresso (22 casos/115-19%), atraso de linguagem 

(21casos/115-19%), deficiência mental (11 casos/115-9,5%), síndrome piramidal (11 

casos/115-9,5%) e paralisia cerebral (4 casos/115-3,5%). 

Wolters et al. (1996) pesquisando crianças infectadas com HIV compararam o 

desempenho comportamental em avaliações das habilidades motoras, de fala, em 
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tarefas de orientação e na convivência sócio – emocional. As crianças foram 

divididas em dois grupos: com e sem encefalopatias. As crianças sem encefalopatia 

obtiveram escores superiores, sendo que as mais velhas se mostraram mais 

adaptadas e com uma conduta mais apropriada do que as com encefalopatia. 

Muito pouco é conhecido sobre o desenvolvimento lexical e as habilidades 

semânticas nas crianças com alterações de linguagem, mas Lahey e Edwards 

(1999) demonstraram que essas crianças apresentam um número maior de 

alterações do que as com desenvolvimento normal, fato que foi observado nesta 

pesquisa em que todas as crianças avaliadas apresentaram um número de 

nomeações inadequado para idade em pelo menos dois campos semânticos 

avaliados.  

Smith et al. (2006) estudaram os efeitos do HIV, associado a fatores 

importantes como a saúde e questões sociais, no desenvolvimento das habilidades 

cognitivas em crianças expostas durante a gravidez ao vírus. Encontraram 

desempenho bastante inferior no grupo de crianças sintomáticas comparado às 

assintomáticas e às expostas, mas não infectadas; observaram, também, uma 

relação significativa entre o baixo desempenho na avaliação e os fatores sociais e 

de saúde associados á aids. 

Machado et al. (2005) realizaram avaliação neurológica em crianças expostas 

ao HIV durante a gestação dividindo-as em três grupos - as sororrevertidas, as com 

classificação N e A e as com classificação B e C - e encontraram alterações 

neurológicas significativas nos três grupos, demonstrando que toda criança nascida 

de mãe HIV positiva deve ser acompanhada, mesmo ela não tendo sido infectada.  

Para Brew (2003) e Gay (1995) devemos sempre considerar que esses 

pacientes em geral provêem de uma gestação de risco pela própria condição 
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materna da infecção pelo HIV, independente dessas mães terem feito uso de terapia 

antiretroviral corretamente. Além disso, a falta de estímulo social e alimentação 

saudável para a criança no primeiro ano de vida contribuem ainda mais na 

morbidade geral dessas crianças. 

Nosso estudo teve como objetivo principal a investigação de eventual 

presença de distúrbio fonológico e alteração na competência lexical de crianças 

portadoras do HIV. Os resultados obtidos permitem supor que as alterações de 

linguagem encontradas podem ser decorrentes de diversos fatores: a) 

comprometimento do SNC pela infecção pelo HIV; b) fatores ambientais negativos, e 

c) outras co-morbidades desfavoráveis. Sendo que por se tratar de um estudo 

qualitativo envolvendo um número pequeno de participantes, não realizamos uma 

análise estatística. Já a participação de cada um desses fatores poderá ser 

elucidada por meio de um estudo especifico para tal com a utilização de metodologia 

adequada. 

Podemos observar, portanto, que o acompanhamento freqüente às crianças 

portadoras do HIV pelo fonoaudiólogo como profissional capacitado para detectar as 

alterações de linguagem, permite identificá-las precocemente com a intenção de 

intervenção e reabilitação paralelas ao tratamento medicamentoso, já que quanto 

mais cedo as alterações puderem ser detectadas e tratadas, maiores serão as 

possibilidades de superação das mesmas; impedindo que se instalem, no futuro, 

dificuldades de aprendizado e alterações comportamentais, decorrentes do atraso 

de linguagem, que interferirão na qualidade de vida dessas crianças. 

Com tudo isso, podemos dizer que o tratamento das crianças com aids deve 

ser realizado por uma equipe interdisciplinar para que sejam trabalhados todos os 

aspectos que envolvem os portadores do HIV. Sendo o prognostico quanto à 
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qualidade de vida dessas crianças dependente, dentre outras situações, do 

entendimento claro da doença por toda a equipe e de atualizações freqüentes, 

demonstrando a importância de um maior número de estudos em todas as áreas 

profissionais envolvidas no atendimento. Cabendo ressaltar que a utilização de 

técnicas adequadas que permitem um diagnóstico precoce e o tratamento 

medicamentoso associado a avaliações seqüenciais de uma equipe multiprofissional 

tem modificado o perfil do paciente HIV positivo por transmissão vertical que agora já 

se encontram em idade de procriar, trazendo, assim, um novo desafio para o mundo 

cientifico.  
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6. Conclusões 
 
 
 

1. As crianças infectadas pelo HIV constituem um grupo de alto risco para 

alterações de linguagem uma vez que encontramos em 100% das crianças 

inadequação na competência lexical em pelo menos dois campos semânticos 

avaliados e em 67,7% a presença de distúrbios fonológicos.  Ocorrência que pode 

ser justificada por diversos fatores que vão deste as alterações do Sistema Nervoso 

Central até a exposição à linguagem inadequada, decorrentes dos fatores 

ambientais negativos e outras co-morbidades desfavoráveis.  

 

2. O estado mais avançado da doença está relacionado com um maior 

comprometimento dos aspectos fonológicos e lexicais da linguagem, mas não é um 

fator determinante para a presença de alterações. 
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Anexos 

 
 
ANEXO 1 - Classificação da infecção pelo HIV em crianças menores de 13 

anos de idade. 

 

1. Categorias Clínicas 

• Categoria N – Assintomática 

Ausência de sinais e ou sintomas; ou com apenas uma das condições da 

categoria A 

 

• Categoria A – Sinais e/ou sintomas leves 

- linfadenopatia (>0,5 cm em mais de duas cadeias diferentes) 

- hepatomegalia 

- esplenomegalia 

- parotidite 

- infecções persistentes de vias áereas superiores (otite média ou 

sinusite) 

Presença de 2 ou mais da condições acima, porém sem nenhuma das 

condições das categorias  B e C. 

 

• Categoria B – Sinais e/ou sintomas moderados 
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- anemia (Hb < 8g/dl), neutropenia (<1000/mm3) ou trombocitopenia (< 

100000/ mm3), por mais de 30 dias 

- meningite bacteriana, pneumonia ou sepse 

- candidíase oral persistindo por mais de 2 meses 

- miocardiopatia 

- infecção por citomegalovírus (CMV), antes de 1 mês de vida 

- diarréia recorrente ou crônica 

- hepatite 

- estomatite pelo vírus Herpes simples (HSV) recorrente (mais do que 2 

episódios/ano) 

- Pneumonite ou esofagite por HSV, com início antes de 1 mês de vida 

- Herpes zoster, com 2 episódios ou mais de um dermátomo 

- Pneumonia interticial linfocítica (LIP) 

- Nefropatia  

- Nocardiose 

- Febre persistente (> 1 mês) 

- Toxoplasmose antes de 1 mês de vida 

- Varicela disseminada ou complicada 

 

• Categoria C – Sinais e/ou sintomas graves. Crianças com quaisquer 

das condições abaixo 

- Infecções bacterianas graves, múltiplas ou recorrentes (confirmada por 

cultura, 2 episódios em 1 ano): septicemia, pneumonia, meningite, 

infecções osteo -articulares, abcessos de orgãos internos 

- Candidáse esofágica ou pulmonar 
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- Coccidioidoimicose disseminada 

- Criptococose exteapulmonar 

- Criptosporidíase ou isoporíase com diarréia (> 1 mês) 

- CMV em locais além do fígado, baço ou linfonodos, a partir de 1 mês 

de vida 

- Encefalopatia pelo HIV (achados que persistem por mais de 2 meses) 

em razão de: 

a) défict do desenvolvimento neuropsicomotor 

b) evidência de defcit do crescimento cerebral ou microcefalia 

adquirida identificada por medidas de perímetro especifico ou atrofia 

cortical mantida em tomografia computadorizada ou ressonância 

magnética sucessiva de crânio 

c) déficit motor simétrico com 2 ou mais dos seguintes achados: 

paresias, reflexos patológicos, ataxia e outros 

- Infecções por HSV, úlceras mucocutâneas com duração maior do que 

1 mês ou pneumonite ou esofagitw (crianças > 1 mês de vida) 

- Histoplasmose disseminada 

- Mycobacterium tuberculosis disseminada ou extra pulmonar 

- Mycobacterium ou outras espécies disseminadas 

- Mycobacterium avium ou M. kansasii disseminados 

- Pneumonia por PneumocYstis carinii 

- Salmonelose disseminada recorrente 

- Toxoplasmose cerebral com início após o 1o mês de vida 

- Síndrome da caqueixa, manifestada por: 

a) perda de peso > 10% do peso anterior, ou 
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b) queda de dois ou mais percentis nas tabelas de peso para a idade, 

ou 

c) peso abaixo do percentil 5, em duas medidas sucessivas, e diarréia 

crônica (duração maior que 30 dias), e 

d) diarréia crônica (duração maior que 30 dias; ou 

e) febre por 30 dias ou mais documentada 

- Leucoencefalopatia multimodal progressiva 

- Sarcoma de Kaposi 

- Linfoma primário do cérebro e outros linfomas 

 

 

     2. Categorias imunológicas  

 

Alteração 
Imunológica 

 Contagem de LTCD4+  

  IDADE  
 < 12 meses 1 a 5 anos 6 a 12 anos 

Ausente (1) >1500 
(>25%) 

>1000 
(>25%) 

>500 
(>25%) 

Moderada (2) >750-1499 
(15-24%) 

>500 a 999 
(15 a 24%) 

200-499 
(15-24%) 

Grave (3) <750 
(<15%) 

<500 
(<15%) 

<200 
(<15%) 

 
 
 
 

3. Classificação da infecção do HIV na criança 
 
 
Alteração 

imunológica 
N=ausência de 

sinais ou 
sintomas clínicos 

A=sinais ou 
sintomas clínicos 

leves 

B=sinais ou 
sintomas clínicos 

moderados 

C=sinais ou 
sintomas clínicos 

graves 
Ausente (1) N1 A1 B1 C1 

Moderada (2) N2 A2 B2 C2 
Grave (3) N3 A3 B3 C3 
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ANEXO 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
 
 
 
NOME DA PESQUISA: Estudo dos aspectos fonológicos e lexicais da linguagem em crianças de 03 a 
07 anos de idade portadoras do HIV 
 
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Raphaela Barroso Guedes - CRFa: 2862/T6R 
 
PROMOTOR DA PESQUISA: Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. 
 
 

ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA 

Nós desejamos saber se as crianças portadoras do HIV estão tendo um desenvolvimento da 

fala e da linguagem igual de crianças que não possuem o HIV, ou seja, se a criança com HIV estão 

se comunicando de acordo com sua idade. Quando uma criança tem a mesma idade de outras 

crianças e não está fazendo coisas parecidas, ela pode não estar tendo um bom desenvolvimento e 

talvez precise de ajuda profissional para se desenvolver melhor. Para descobrir se as crianças 

portadoras do HIV estão tendo um bom desenvolvimento da fala e da linguagem é preciso que sejam 

avaliadas. A avaliação é feita através da solicitação de que a criança fale ou repita o nome de 

animais, cores, peças do vestuário, entre outras, através da apresentação de figuras. Você e seu filho 

só participarão deste estudo se você desejar. Para isso será feita uma entrevista com você, com 

algumas perguntas sobre o seu filho desde o nascimento, e sobre você e sua família. Esta entrevista 

levará aproximadamente 10 minutos. Em seguida seu filho será avaliado por mim, na sua presença 

ou não, de acordo com seu desejo e em seguida eu poderei lhe dizer como está o desenvolvimento 

do seu filho e se há necessidade de alguma intervenção profissional. Esta avaliação levará 

aproximadamente 30 minutos. Embora você não receba benefícios diretos por sua participação, 

servindo como participante desta pesquisa, suas informações e a avaliação do seu filho poderão 

contribuir para melhorar o planejamento do atendimento das crianças portadoras do HIV. Este estudo 

não oferece qualquer risco ou desconforto para você e seu filho e garantimos que nenhum de vocês 

dois será identificado após responder às nossas perguntas. Caso decida participar do estudo, você 

poderá interromper suas respostas durante a entrevista, ou a avaliação do seu filho, sem nenhum 

prejuízo do seu seguimento nesta instituição de saúde. 

Caso necessite de maiores informações, mesmo após a conclusão da sua participação, você 

poderá entrar em contato conosco, através do endereço abaixo. 
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Muito obrigada pela sua atenção. 

 
DATA:  
 
Assinatura:________________________________________ _________ 
 
 
 
 
ANEXO 3 - Aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina Ribeirão Preto-
USP 
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ANEXO 4 - Vocábulos da prova de imitação na avaliação da fonologia 
 
 

1. peteca 
2. bandeja 
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3. tigela 
4. doce 
5. cortina 
6. gato 
7. foguete 
8. vinho 
9. selo 
10. zero 
11. chuva 
12. jacaré 
13. machado 
14. nata 
15. lama 
16. lápis 
17. prego 
18. café 
19. alface  
20. raposa 
21. borracha  
22. abelha  
23. carro 
24. branco 
25. travessa 
26. droga 
27. cravo 
28. grosso 
29. fraco 
30. plástico 
31. bloco 
32. clube 
33. globo 
34. flauta 
35. pastel 
36. porco 
37. nariz 
38. amor 
39. roupa 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5 - Vocábulos da prova de nomeação na avaliação da fonologia 
 
 

1. palhaço 
2. bolsa 
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3. tesoura 
4. cadeira 
5. galinha 
6. vassoura 
7. cebola 
8. xícara 
9. mesa 
10. navio 
11. livro 
12. sapo 
13. tambor 
14. sapato 
15. balde 
16. faca 
17. fogão 
18. peixe  
19. relógio 
20. cama  
21. anel 
22. milho 
23. cachorro 
24. blusa 
25. garfo 
26. trator 
27. prato 
28. pasta 
29. dedo 
30. braço 
31. girafa 
32. zebra 
33. planta 
34. cruz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6 - Processos fonológicos analisados no teste 
 
 

1. Redução de sílaba (RS): quando há perda de uma das sílabas do vocábulo. 
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2. Harmonia consonantal (HC): um fonema sofre a interferência de um vizinho 
que o antecede ou o segue. 

 
3. Plosivisação de fricativas (PF): o modo de articulação dos fonemas fricativos 

é transformado em plosivo. 
 
4. Posteriorização para velar (PV): um fonema plosivo linguodental se 

transforma em um plosivo velar. 
 

5. Posteriorização para palatal (PP): há alteração da zona de articulação 
transformando um fonema fricativo alveolar para palatal. 

 
6. Frontalização de velar (FV): um fonema plosivo velar transforma-se em um 

plosivo linguo-alveolar. 
 

7. Frontalização de palatal (FP): o falante anterioriza a produção de uma 
consoante fricativa palatal, transformando-a geralmente em um fricativa numa 
fricativa alveolar. 

 
8. Simplificação de liquidas (SL): esse processo inclui a substituição,, a 

semivocalização e a omissão das vibrantes. 
 

9. Simplificação do encontro consonantal (SEC): o falante elimina um dos 
membros do encontro, em geral a consoante líquida. 

 
10. Simplificação da consoante final (SCF): o falante elimina ou substitui a 

consoante final da sílaba ou vocábulo, considerando a estrutura silábica CVC. 
 

11. Sonorização de plosivas (SP): ocorre quando um fonema plosivo surdo é 
substituído pelo correspondente sonoro. 

 
12. Sonorização de fricativas (SF): ocorre quando um fonema fricativo surdo é 

substituído pelo correspondente sonoro. 
 

13. Ensurdecimento de plosiva (EP): é quando um fonema plosivo sonoro é 
substituído por seu correspondente surdo. 

 
14. Ensurdecimento de fricativa (EF): é quando um fonema fricativo sonoro é 

substituído por seu correspondente surdo. 
 

OBS: Os processos correspondentes aos números 11 a 14 não são observados 
durante o desenvolvimento normal.  
 
 
 
ANEXO 7 - Produtividade dos processos fonológicos de acordo com a idade 
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Processo Fonológico Idade Prevista para Eliminação do Uso 
Produtivo 

1. Redução de sílaba 2:6 anos 
2. Harmonia consonantal 2:6 anos 
3. Plosivisação de fricativa 2:6 anos 
4. Posteriorização para velar 3:6 anos 
5. Posteriorização para palatal 4:6 anos 
6. Frontalização de velar 3:0 anos 
7. Frontalização de palatal 4:6 anos 
8. Simplificação de liquida 3:6 anos 
9. Simplificação do encontro consonantal 7:0 anos 
10. Simplificação da consoante final 7:0 anos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 8 - Vocábulos utilizados na avaliação do vocabulário em seus respectivos 
campos conceituais 
 
 
1. Vestuário  4. Meios de tran sporte  Carteiro  
Bota  Barco Enfermeira 
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Casaco Navio Guarda 
Vestido Viatura Professora 
Boné Carro Palhaço 
Calça Helicóptero 7. Locais  
Pijama Avião Montanha 
Camisa Foguete Igreja 
Tênis Caminhão Sala de aula 
Sapato Bicicleta Rua 
Bolsa Ônibus Prédio 
2. Animais  Trem Cidade 
Passarinho 5. Móveis e utensílios  Estatua 
Coruja Cama Estádio 
Gato Cadeira Loja 
Pintinho Cômoda Jardim 
Vaca Ferro de passar Floresta 
Cachorro Tábua de passar Rio 
Pato Abajur 8. Formas e cores  
Galinha Geladeira Preto 
Cavalo Sofá Azul 
Porco Fogão  Vermelho 
Galo Mesa Verde  
Urso Telefone Amarelo 
Elefante Privada Marrom 
Leão Pia Quadrado 
Coelho Xícara Círculo 
3. Alimentos  Garfo Triangulo 
Queijo Copo Retângulo 
Ovo Faca 9. Brinquedos e instrumentos  
Carne Frigideira Casinha 
Salada Panela Tambor 
Sanduíche Prato Violão 
Sopa Colher Corda 
Macarrão Pente Piano 
Verdura Pasta de dente Robô 
Pipoca Toalha Gangorra 
Maçã 6. Profissões  Patins 
Banana Barbeiro Escorregador 
Cenoura Dentista Balança 
Cebola Médico apito 
Abacaxi Fazendeiro  
Melancia Bombeiro  
 


