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“Educação não transforma o mundo.
Educação muda as pessoas.
Pessoas mudam o mundo”
Paulo Freire

RESUMO

Uma das malformações mais comuns na infância é a fissura labiopalatina,
esta afecção contribui para alterações no desenvolvimento global, incluindo a fala e
linguagem. O objetivo deste estudo foi caracterizar e comparar as habilidades do
desenvolvimento infantil em crianças com fissura labiopalatina de 4 anos a 4 anos e
11 meses, com enfoque na linguagem. A amostra foi dividida em grupo amostral
(GA), com 27 crianças entre 4 anos a 4 anos e 11 meses com fissura labiopalatina, e
o grupo comparativo (GC), com 27 crianças sem fissura labiopalatina de 4 anos a 4
anos e 11 meses provenientes de um Banco de dados. Os grupos foram submetidos
à avaliação por meio de três instrumentos: Teste de Screening de Desenvolvimento
de Denver II; Escala de Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem - ADL e o
Inventário MacArthur de Desenvolvimento Comunicativo. O tratamento estatístico
constou de análise descritiva e aplicação do Teste “t” student, Teste exato de Fisher,
Teste de Mann-Whitney e Teste Correlação de Spearman. A habilidade com pior
desempenho foi a Linguagem, seguido por Motor Fino-Adaptativo, Pessoal-Social e
Motor Grosso. Nas habilidades receptiva e expressiva das crianças com fissura
labiopalatina mesmo que dentro dos padrões de normalidade, foram inferiores
quando comparadas como grupo sem fissura labiopalatina. O desempenho do
vocabulário receptivo e expressivo foi inferior quando comparados com o GC. Em
relação à caracterização de fala, as crianças com fissura labiopalatina do GA
apresentaram comprometimento de inteligibilidade, articulação compensatória e
alterações fonológicas. Observou-se desempenho abaixo do esperado nas
habilidades do desenvolvimento infantil nas crianças com fissura labioplatina.

Palavras-chave: Fissura labiopalatina. Linguagem infantil. Fonoaudiologia.

ABSTRACT

Skills of global and communicative development of children with cleft lip and
palate

One of the most common malformations in children is the cleft lip and palate,
this condition interferes with global development, including speech and language.
The objective of this study was to characterize and compare the child development
abilities in children with cleft lip and palate from 4 years to 4 years and 11 months,
with a focus on language. The sample was divided into a sample group (SG), with 27
children between 4 years and 4 years and 11 months with cleft lip and palate, and a
comparative group (CG) with 27 children without cleft lip and palate from 4 years to 4
years and 11 months from a database. The groups were submitted to evaluation
through three instruments: Denver II Development Screening Test; Language
Development Assessment Scale - ADL and the MacArthur Communicative
Development Inventory. The statistical treatment consisted of descriptive analysis
and application of Teste “t” Student, Fischer's Exact Test, Mann-Whitney Test and
Spearman's Correlation Test. The worst results were indicated by the ability related
to language, followed by fine-adaptive, personal-social and gross motor. Even though
the receptive and expressive abilities of the SG were within normality, they were
inferior when compared with the GC. In addition, the receptive and expressive
vocabulary performance was inferior when compared to the CG. In relation to speech
characterization, the SG presented impairment as for intelligibility, compensatory
articulation and phonological alterations. We observed that children with cleft lip and
palate had a performance below the expected for child development skills.

Key words: Cleft lip and palate. Child language. Speech-Language Pathology and
Audiology.
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1 INTRODUÇÃO

Uma das anomalias craniofaciais congênitas mais comuns é a Fissura
Labiopalatina (FLP), no Brasil acomete cerca de 1 a cada 650 nascidos vivos
(FREITAS et al., 2012). A FLP é uma afecção de etiologia multifatorial, que ocorre
no momento da fusão dos processos craniofaciais que formam o palato primário e
secundário no primeiro trimestre de desenvolvimento intrauterino (AQUINO et.al.,
2011).
Na literatura, existem alguns estudos que atribuem a presença de FLP
como um fator de risco para o desenvolvimento global da criança, incluindo
alterações de fala, linguagem e audição (SCHERER; D’ANTONIO, 1995;
SCHONWEILER; SCHÖNWEILER; SCHMELZEISEN, 1996; NEIMAN; SAVAGE,
1997; HUTTERS; BAU; BRONDSTED, 2001; BRUNNEGARD; LOHMANDER, 2007;
AMARAL; EDUARDO, 2010; CHAPMAN, 2011; GANI; KINSHUCK; SHARMA, 2012;
MONDELLI; VENTURA; FENIMAN, 2013; LAMÔNICA et al., 2016). Essa condição
de risco nas crianças com FLP pode desencadear também alterações da
comunicação em seus diferentes aspectos como articulação, ressonância e voz (DE
BODT; VAN LIERDE, 2006).
A FLP pode também trazer prejuízos relevantes, como alterações
relacionadas à deformidade dentofacial e disfunção velofaríngea (DVF), em sua
maioria manifestando alterações na produção articulatória e hipernasalidade de fala
(HARDIN-JONES et al., 2002; GENARO et al., 2004; PEGORARO-KROOK et al.,
2004; HARDIN-JONES, 2005; HENNINGSSON et al., 2008; DUTKA; PEGORAROKROOK, 2014).
Problemas de ressonância e articulação, que acontecem nos estágios
iniciais do desenvolvimento da linguagem em crianças com FLP, podem resultar em
alterações nos níveis fonético e fonológico (GRUNWELL; SELL, 2005), prejudicando
o desenvolvimento de linguagem e fala. Quanto à aquisição do sistema fonológico,
espera-se que seja similar à de crianças sem FLP, porém há relatos de atraso nessa
aquisição (LYNCH; FOX; BROOKSHIRE, 1983; SCHERER; D’ANTONIO, 1995;
MORAES; MAXIMINO; FENIMAN, 2011).
No que tange à linguagem oral, acredita-se que o desenvolvimento
semântico ocorra paralelamente à aquisição da fala, principalmente em seus
estágios iniciais (FLETCHER et al., 2004). Por isso, alguns estudos buscaram
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compreender se a presença de FLP pode prejudicar o desempenho desse aspecto
da linguagem, sendo que outros já denotaram alteração no vocabulário expressivo
dessas crianças (LYNCH; FOX; BROOKSHIRE, 1983; LU et al., 2010; HARDINJONES; CHAPMAN, 2014). Young, Purcell e Ballard (2010) verificaram alteração no
desempenho sintático das crianças com FLP quando comparadas a crianças com
desenvolvimento típico, indicando comprometimento da linguagem expressiva.
A alteração da audição também é um fator que pode influenciar nas
alterações de linguagem, devido ao mau funcionamento da orelha média, comum
em crianças com FLP (BROEN et al.,1998; AMARAL; EDUARDO, 2010; GANI;
KINSHUCK; SHARMA, 2012; MONDELLI; VENTURA; FENIMAN, 2013). O mau
funcionamento da orelha média pode ter consequências negativas em relação ao
desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento educacional e social da criança
(GANI; KINSHUCK; SHARMA, 2012). Além disso, para Jocelyn, Penko e Rode
(1996) e Richmen e Millard (1997) as alterações de audição podem interferir no
desenvolvimento cognitivo dessas crianças.
O comprometimento do desenvolvimento cognitivo também é referido em
crianças com FLP, podendo ser devido à privação do estímulo ou ainda resultado da
própria alteração de fala (FREDERICKSON; CHAPMAN; HARDIN-JONES, 2006).
Foi encontrado em outro estudo que crianças com FLP apresentaram resultados
inferiores em testes cognitivos em relação a crianças sem FLP (KUEHN; MOLLER,
2000). Um estudo realizado por meio de Ressonância Magnética demonstrou que os
cérebros de crianças com FLP podem ser menos maduros do que os de seus pares
da mesma idade (ADAMSON et al., 2014). Outro estudo sugeriu que crianças com
FLP podem possuir o volume cerebral menor (ROBERTS et al., 2012).
Segundo Scherer e D’Antonio (1995), indivíduos com FLP apresentaram
atrasos no desenvolvimento da linguagem expressiva, no estudo de Young, Purcell e
Ballard (2010), apresentaram déficits na alfabetização e no desenvolvimento da
linguagem expressiva e receptiva quando comparados a seus pares de
desenvolvimento típico. Outros estudos, não observaram atraso no desenvolvimento
da linguagem em crianças com FLP (LONG; DALSTON, 1983; CHAPMAN et al.,
1998), assim como em estudos de Broen et al. (1998), que constataram
desempenho linguístico e cognitivo dentro de limites normativos nesses indivíduos,
ainda que observaram diferenças quando comparadas com seus pares sem a
malformação.
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Diante do exposto, observa-se que existem poucos estudos descritos na
literatura e com resultados divergentes quanto ao desempenho global de crianças
com FLP, incluindo os aspectos da linguagem oral. A hipótese desse estudo é que
as crianças com FLP na faixa etária escolhida apresentam prejuízos no desempenho
comunicativo e global. Acredita-se na pertinência de caracterizar essas habilidades
devido aos fatores de risco que essas crianças estão expostas.

20
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 LINGUAGEM E FALA

A linguagem é um dos processos mais importantes no desenvolvimento
humano, sendo composta por símbolos convencionais, regras e elementos
interdependentes, permitindo uma combinação múltipla de elementos linguísticos,
propiciando a comunicação de ideias, desejos e necessidades de várias maneiras
(ASHA, 1993).
Esse sistema simbólico usado para representar os significados em uma
cultura, abrange alguns componentes sendo eles: fonologia (sons da língua),
prosódia (entonação), sintaxe (organização das palavras na frase), morfologia
(formação e classificação das palavras), semântica (vocabulário) e pragmática (uso
da linguagem) (LAW et al., 2000; SCHIRMER; FONTOURA; NUNES, 2004).
Ao

falarmos

em

linguagem

verbal,

estamos

atribuindo

ao

uso

convencional de palavras faladas. Envolvendo a aquisição e domínio de uma série
de aspectos linguísticos-comunicativos, que inclui a fala (ZORZI, 2005). Bem como a
fala é o canal que proporciona a representação motora da linguagem que tem como
base o desenvolvimento cognitivo e fonológico adequado, além da integridade do
sistema neurológico e das estruturas orofaciais (PRATES; MARTINS, 2011;
GIANNECCHINI; YUCUBIAN-FERNANDES; MAXIMINO, 2016).
Sendo assim ao falarmos de linguagem queremos dizer que houve uma
troca de informações (receber e transmitir), de forma adequada, enquanto que a fala
se resume na forma de articular os sons na palavra (PRATES; MARTINS, 2011).
As dificuldades de linguagem e fala podem englobar fatores orgânicos,
intelectuais/cognitivos e emocionais (estrutura familiar relacional), ocorrendo, na
maioria das vezes, uma inter-relação entre todos os fatores (SCHIRMER;
FONTOURA; NUNES, 2004). Sendo assim, as alterações nessas áreas (na
linguagem e fala) podem levar ao comprometimento da comunicação, socialização,
da saúde mental e da aprendizagem da criança, que são áreas primordiais do
desenvolvimento infantil (MINERVINO-PEREIRA, 2000; LEWIS et al., 2002).
As alterações de linguagem e fala também podem ser encontradas em
crianças

com

FLP

(SCHERER;

D’ANTONIO,

1995;

SCHONWEILER;

SCHÖNWEILER; SCHMELZEISEN, 1996; NEIMAN; SAVAGE, 1997; HUTTERS;
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BAU; BRONDSTED, 2001; BRUNNEGARD; LOHMANDER, 2007; CHAPMAN, 2011;
LAMÔNICA et al., 2016). Algumas pesquisas apontam que essas crianças têm maior
predisposição para apresentarem atraso na aquisição das primeiras palavras, na
produção de sentenças curtas, dificuldade de recuperação de palavras, na
compreensão e produção de linguagem quando comparadas com seus pares com
desenvolvimento típico (SHARP; DAILEY; MOON, 2003; PEGORARO-KROOK et al.,
2004; GRUNWELL; SELL, 2005; HARDIN-JONES; CHAPMAN, 2011; MOON; HA,
2012; MILDINHALL, 2012; SCHERER; ORAVKINOVA; MCBEE, 2013).
Os aspectos da linguagem podem estar alterados devido a questões do
desenvolvimento cognitivo, por causa primária ou por falta de estimulação adequada
ou até mesmo por consequência da própria dificuldade de fala (FREDERICKSON;
CHAPMAN; HARDIN-JONES, 2006).
Em contrapartida alguns estudos apontam que o desenvolvimento de
linguagem pode ser semelhante ao de crianças sem FLP e também que o atraso na
aquisição de linguagem ocorre na mesma proporção que a população em geral
(ALTMANN, 1994; GOLDING-KUSHNER, 2001; COLLET; LEROUX; SPELTZ,
2010).
No estudo de Pamplona et al. (2000) foi demonstrada a relação entre
articulações compensatórias (AC) e o desenvolvimento de linguagem. Encontraram
que crianças com FLP e AC eram mais predispostas a ter um atraso de linguagem
do que crianças que não tinham AC. O que sugeriu que o processo de intervenção
deve abordar não apenas os aspectos de fala, mas também os aspectos específicos
do desenvolvimento de linguagem.
Desde a década de 50 pesquisadores tem se interessado pelos efeitos da
FLP no desenvolvimento da fala (SPRIESTERSBACH; DARLEY; MORRIS, 1958).
No que se refere aos aspectos da fala de crianças com FLP, ela pode estar alterada
devido ao acoplamento das cavidades oral e nasal, resultando em DVF,
hipernasalidade, fraca pressão intraoral e AC (TROST, 1981; TROST-CARDOME,
1989; HUTTERS; BAU; BRONDSTED, 2001; TIMMONS; WYATT; MURPHY, 2001;
PRIESTER; GOORHUIS-BROUWER, 2008; LOHMANDER; PERSSON, 2008;
DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014) esses fatores podem influenciar também na
inteligibilidade de fala dessas crianças (SILVA; SANTOS, 2004). Além do que o tipo
de fissura, o comprometimento das estruturas e o ambiente ao qual a criança está
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inserida contribuem para o grau de severidade das alterações na fala (MARTINS;
CARDOSO, 2015).

2.2 LINGUAGEM RECEPTIVA E EXPRESSIVA DE CRIANÇAS COM FLP

Pode-se afirmar que a comunicação efetiva, necessita que as habilidades
de linguagem receptiva e expressiva estejam preservadas, para que o interlocutor
possa transmitir, de forma adequada seus pensamentos e sentimentos (TABAQUIM;
JOAQUIM, 2013). Vários estudos descrevem prejuízos nas habilidades receptivas e
expressivas de crianças com FLP quando comparadas às de crianças sem FLP com
desenvolvimento típico (HARDIN-JONES; CHAPMAN, 2011; MOON; HA, 2012;
MILDINHALL, 2012; SCHERER; ORAVKINOVA; MCBEE, 2013; LAMÔNICA et al.,
2016).
As alterações de articulação e de ressonância encontradas em crianças
com FLP, estão relacionadas aos prejuízos nas habilidades expressivas dessas
crianças (PRIESTER; GOORHUIS-BROUWER, 2008; RULLO et al., 2009;
SCHÖNMEYR et al., 2015). Além do que, as condições anatômicas e os
procedimentos cirúrgicos (técnica cirúrgica), podem favorecer alterações como AC e
hipernasalidade (LU et al., 2010; LOHMANDER, 2011).
Segundo as autoras Morris e Ozanne (2003), constataram diferença no
desempenho de linguagem expressiva aos 2 anos de idade que persistiu na
avaliação realizada aos 3 anos, enquanto que a linguagem receptiva estava dentro
do desenvolvimento típico esperado para a idade.
No estudo (HARDIN-JONES; JONES, 2005), 37% das crianças com FLP
apresentaram hipernasalidade moderada-grave ou receberam tratamento cirúrgico
secundário para insuficiência velofaríngea, sendo que encontraram relação
significativa entre a idade da cirurgia e o número de crianças com hipernasalidade.
Concluíram que mesmo após a cirurgia de reparo, as crianças com FLP
apresentaram atrasos nas habilidades expressivas.
A partir do estudo que verificou a interação de crianças com FLP e seus
cuidadores e se observou que essas crianças eram menos assertivas e tinham baixa
frequência de resposta com cuidador, quando comparadas com crianças sem FLP,
além disso parece haver correlação entre a assertividade e as habilidades
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comunicativas com o desempenho da produção oral (FREDERICKSON; CHAPMAN;
HARDIN-JONES, 2006).
Os prejuízos nas habilidades receptivas e expressivas também são
encontrados no período do desenvolvimento de balbucio em bebês com FLP, um
estudo descreveu as habilidades iniciais de vocalização em crianças de 6 a 12
meses e posteriormente aos 30 meses e constatou que essas crianças
apresentaram diferenças no desenvolvimento de linguagem receptiva e expressiva
quando comparadas com o grupo sem fissura (SCHERER; WILLIAMS; PROCTORWILLIAMS, 2008).
Os distúrbios nas habilidades expressivas não só podem afetar a
inteligibilidade de fala como também trazer prejuízos nos aspectos sociais e
emocionais (SCHUSTER et al., 2006). Pensando nisso Rullo et al. (2009)
propuseram examinar os prejuízos fonoarticulatórios de um grupo de crianças com
FLP. Deste modo concluíram que o desenvolvimento fonético e fonológico em
crianças com FLP, depende não só da idade em que a cirurgia foi realizada, mas
também pode ser influenciada pela cooperação do paciente e dos pais.
Moon e Ha (2012) buscaram investigar o desenvolvimento fonológico de
crianças com FLP, entre 12 e 24 meses. Por meio de enunciados espontâneos e
depois compararam com crianças com desenvolvimento típico. Durante avaliação
observaram a interação com o cuidador e o pesquisador, levantando dados sobre o
número total de enunciados, estrutura de sílaba, inventário fonético entre outros. Os
pesquisadores encontraram que essas crianças tendem a preferir uma estrutura
silábica simples além de apresentarem um inventário limitado.
Young, Purcell e Ballard (2010), realizaram um estudo em Cingapura,
com pré-escolares com FLP. Tinham como objetivo investigar a taxa de
comprometimento das habilidades expressivas dessas crianças. Foi utilizada uma
ferramenta de rastreamento, que avalia o vocabulário expressivo e uso gramatical.
Constataram

que

de

43

pré-escolares

com

FLP,

33%

apresentaram

comprometimento da linguagem expressiva em relação aos seus pares com
desenvolvimento típico.
Uma pesquisa longitudinal buscou testar a hipótese de que crianças com
FLP apresentam resultados inferiores nas habilidades de linguagem e de leitura. A
idade estudada foi dos 3 meses até os 7 anos, sendo que a habilidade de leitura foi
avaliada somente aos 7 anos, as crianças com FLP foram provenientes de um
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programa de tratamento craniofacial de um centro médico. Os resultados mostraram
que não houve diferença significante nas habilidades de linguagem entre 5 e 7 anos,
quando comparados com o grupo sem fissura. Nas habilidades de leitura as crianças
com FLP apresentaram um desempenho maior que seus pares sem fissura
(COLLETT; LEROUX; SPELTZ, 2010). Enquanto que Chapman (2011) também
estudou a relação entre as habilidades iniciais de leitura e o desenvolvimento de
linguagem em crianças com FLP com a média de idade de 5 anos e 6 meses. A
pesquisadora encontrou relação nas habilidades de leitura e desempenho de fala e
que o desempenho da linguagem se encontrou dentro do padrão de normalidade,
mas foi considerado com prejuízo quando comparado ao grupo sem FLP.
Pesquisadores da China conduziram um estudo, que investigou o efeito
da FLP no desenvolvimento da compreensão do vocabulário e expressão de
crianças de 8 a 15 meses. Os dados referentes a compreensão do vocabulário
foram levantados por meio do protocolo: Chinese Communicative Development
Inventory: Infant, for Putonghua (PCDI: Infant), no qual foi desenvolvido baseado no
Inventário MacArthur de Desenvolvimento Comunicativo - CDI (FENSON et al.,
1993). O protocolo foi aplicado com pais e/ou cuidadores e concluíram que crianças
com menos de 14 meses não apresentaram atraso no desenvolvimento da
compreensão do vocabulário, porém entre 14 e 15 meses essas crianças
encontram-se atrasadas em suas habilidades de expressão (LU et al., 2010).
Villanueva Bianchinii et al. (2011) realizaram um estudo descritivo
comparativo no qual tinham como objetivo descrever o número de processos de
simplificação fonológica (PSF) presentes em crianças chilenas com FLP entre 3 a 4
anos e 11 meses, comparando-as com crianças sem fissura. Os resultados nos
mostraram que crianças com FLP apresentam mais processos fonológicos quando
comparados a seus pares sem fissura.
Scherer, Boyce e Martin (2013) conduziram um estudo sobre a taxa de
atos de comunicação infantil, vocalizações e uso de palavra no desenvolvimento da
linguagem (do período pré-linguístico para o desenvolvimento linguístico), foram
analisadas 15 crianças com FLP, não sindrômicas, entre 15 e 32 meses. O
vocabulário expressivo foi avaliado por meio do Inventário MacArthur de
Desenvolvimento Comunicativo: Palavras e Sentenças. Concluíram que essas
crianças usam mais atos comunicativos não-verbais quando suas habilidades
expressivas estão atrasadas.
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Em

um

estudo

restrospectivo

Hardin-Jones

e

Chapman

(2014)

examinaram o desenvolvimento lexical em crianças com FLP, nas idades de 13, 17,
21, 27 meses comparados as crianças com desenvolvimento típico.
habilidades

foram

avaliadas

por meio

do

Inventário

de

Essas

Desenvolvimento

Comunicativo MacArthur e quanto a porcentagem de palavras iniciadas com
obstruintes. Encontraram diferenças estatisticamente significantes no grupo de 21 e
27 meses, onde apresentaram vocabulário expressivo menor no grupo com FLP,
além disso, este produziu corretamente um número significativamente menor de
palavras quando estas iniciavam com consoantes. Outro achado é que o grupo com
FLP também demonstrou preferência por palavras que começassem com vogais.
Lamônica, et al. (2016) compararam o desempenho das habilidades
receptivas e expressivas de crianças com FLP, na faixa etária de 12 a 36 meses, o
instrumento utilizado para avaliar essas crianças foi a Early Language Millestone
Scale (ELMS). As pesquisadoras verificaram

que as crianças com FLP

apresentavam desempenho inferior estatisticamente significante nas crianças com
FLP tanto em habilidades receptivas quanto expressivas quando comparadas com a
seus pares sem FLP.
Pesquisadores conduziram um estudo para avaliar a fonologia em
crianças com FLP, aos anos e se havia relação com o desempenho fonológico
encontrado aos 36 meses. A partir dos resultados observaram que as crianças com
FLP tinham percentual de consoantes corretas (PCC-A) significativamente menor e
com mais processos fonológicos aos 5 anos quando comparados com as crianças
sem FLP. Houve correlação significante entre os resultados nas idades de 36 meses
e 5 anos. Concluíram desta forma, que aos 5 anos essas crianças ainda têm
alterações fonológicas que podem gerar prejuízos em suas habilidades expressivas
(KLINTO; SALAMEH; LOHMANDER, 2016).
Prathanee et al. (2016) também investigaram a fala e linguagem de
crianças de 5 anos com FLP e encontraram que essas crianças apresentavam
atraso na fala e linguagem, compreensão anormal, além de prejuízos na
ressonância e voz.
Diante de vários estudos que buscam caracterizar as habilidades
receptivas e expressivas de crianças com FLP, ainda observa-se a necessidade de
estudar mais a fundo tais habilidades na faixa etária escolhida, com o objetivo de
promover um desenvolvimento adequado.
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2.3 ALTERAÇÃO DE ORELHA MÉDIA E A LINGUAGEM DE CRIANÇAS COM FLP

Os primeiros anos de vida de uma criança são considerados essenciais
para o desenvolvimento da linguagem, sendo que a audição coloca a criança em
conexão com o mundo sonoro e as estruturas da língua, que mais tarde constituirá
um sistema de comunicação estruturado (NORTHERN; DOWNS, 2002). De acordo
com Lamônica et al. (2016), devido ao desenvolvimento da linguagem ser
multifatorial, devemos considerar diversos fatores que podem interferir no
desenvolvimento da linguagem, especialmente em populações consideradas de
risco para alterações comunicativas.
Os indivíduos com FLP apresentam alta ocorrência de distúrbio de
audição, devido às alterações anatomofuncionais, comprometendo o funcionamento
da orelha média que podem favorecer quadros de otites de repetição (BROEN et al,
1998;

FENIMAN;

DONADON;

VIEIRA,

1999;

KEMALOGLU;

KOBAYASHI;

KAKAJIMA, 1999; HANDŽIĆ-ĆUK et al., 2001; SHEAHAN et al., 2003; RAMANA et
al., 2005; PEGORARO-KROOK et al., 2004; AMARAL; EDUARDO, 2010; DUTKA;
PEGORARO-KROOK, 2014; SUNDMAN et al., 2016). As alterações de orelha média
podem trazer prejuízos na aquisição de linguagem, fala, cognição e no
desenvolvimento psicossocial (VALLINO; ZUKER; NAPOLI, 2008; ZAMBONATO et
al., 2009; RUITER; KORSTEN-MEIJIR; GOORHUIS, 2009; TESTA et al., 2010).
A partir de um estudo conduzido por Schönweiller, Schönweiller e
Schmelzeisen (1996), verificou-se correlação entre as habilidades expressivas e a
frequência e grau da perda auditiva; de 92% de crianças com alterações nas
habilidades expressivas, 80% apresentaram também perda condutiva leve ou grave.
Pesquisadores compararam crianças com FLP e sem fissura, em relação
ao desenvolvimento cognitivo, habilidades de fala, linguagem e audição.
Encontraram correlação da alteração de orelha média aos 12 meses e pontuações
mais baixas em habilidades expressivas aos 24 meses. Houve também pontuações
significativamente mais baixas nos testes de cognição e compreensão (JOCELYN;
PENKO; RODE, 1996). No estudo de Richmen e Millard (1997), os pesquisadores
examinaram a relação da fala, audição e alterações faciais, porém não encontraram
relação entre elas.
Broen et al. (1998) ao comparar o desenvolvimento cognitivo e linguístico
de crianças com FLP, aos 24 meses com as crianças sem fissura, observou
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diferenças de natureza linguística entre os grupos, ou seja, as crianças com FLP
apresentaram um desempenho significante inferior este estava relacionado às
alterações de audição e adequação velofaríngea.
Em um estudo retrospectivo Schönweiler et al. (1999) estudaram a
influência da perda auditiva nas habilidades receptivas e expressivas da fala e da
linguagem de crianças com FLP. Encontraram que as crianças com FLP que tinham
perda auditiva condutiva apresentaram prejuízos severos na fonologia, morfologia,
sintaxe e vocabulário, compreensão da linguagem e percepção auditiva quando
comparadas com às crianças sem fissura e com audição normal. Concluíram assim,
que as habilidades receptivas e expressivas estavam relacionadas às condições da
audição das crianças com FLP.
Shriberg et al. (2000) avaliaram o risco de alterações de fala em crianças
com FLP e histórico de otite média com efusão, com e sem perda auditiva. No
primeiro corte do estudo não encontraram relação da alteração de orelha média com
as alterações na fala, porém, no segundo corte do estudo encontraram tal relação.
No estudo retrospectivo de Goudy et al. (2006), buscaram avaliar a
incidência de perda auditiva condutiva e os distúrbios comunicativos associados em
pacientes com FLP. Não houve correlação entre a perda auditiva e as dificuldades
de fala e aprendizagem.
Uma pesquisa retrospectiva teve como objetivo examinar a prevalência de
problemas de fala, linguagem, audição e alterações dento-oclusais em crianças com
FLP. Encontraram que da amostra de 95 indivíduos, 33% apresentaram otite média
com efusão, sendo que 13% apresentaram alterações de fala e 18% apresentaram
alterações nas habilidades expressivas e receptivas (VALLINO; ZUKER; NAPOLI,
2008).
Um estudo comparativo buscou caracterizar o efeito do fechamento
precoce do palato sobre o desenvolvimento de fala e da linguagem em crianças com
FLP. O grupo com fissura e sem fissura foram analisados com testes padronizados
que avaliavam a compreensão e produção de linguagem, além da articulação e
hipernasalidade. Não encontraram diferença significativa entre as crianças com e
sem fissura em relação à compreensão, produção e articulação da linguagem,
apesar da alta porcentagem de perda condutiva (55%) nas crianças com FLP.
Houve

diferença

significativa

GOORHUIS-BROUWER, 2008).

em

relação

à

hipernasalidade

(PRIESTER;
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Thanawirattananit e Prathanee (2013) conduziram uma pesquisa que
buscou investigar a relação do desenvolvimento da linguagem com as alterações de
audição, a amostra foi composta de 225 indivíduos com FLP. Encontraram que não
houve correlação significativa do desenvolvimento da linguagem e as alterações de
audição nessas crianças com FLP. O tipo de perda mais encontrada foi a perda
condutiva bilateral. Concluíram que o desenvolvimento de linguagem nessas
crianças não depende do grau da perda auditiva.
Pesquisadores realizaram um estudo retrospectivo que buscou verificar a
associação entre DVF, AC e perda auditivas periféricas em crianças com fissura, a
amostra foi composta com 60 crianças de 4 a 5 anos, que foram divididas em 4
grupos. O grupo 1 com fissura, DVF e AC apresentou perda auditiva em 60% das
crianças, sendo a perda condutiva a mais encontrada. Não encontram diferenças
significativas entre a perda auditiva e a presença de AC, nem entre o grupo com
perda auditiva e presença de DVF. Somente houve significância entre o grupo com
DVF e AC e o grupo controle (CEROM; MACEDO; FENIMAN, 2014).
Klintö, Salameh e Lohmander (2015) realizaram um estudo que buscou
investigar as competências narrativas em crianças com FLP na faixa etária de 5
anos e sua possível relação com a articulação e fonologia aos 3 e 5 anos. Os
indivíduos foram avaliados por meio dos testes: Bus Story Test (BST) e PCC-A. Os
resultados foram comparados com o grupo sem fissura e também relacionados com
os escores. Encontraram que as crianças com FLP apresentaram uma maior
dificuldade na narrativa quando comparadas com o grupo sem fissura, porém não
houve diferença significante. Não houve associação entre os resultados do BST nas
crianças com FLP, articulação e fonologia. Os pesquisadores também avaliaram se
existiu relação entre os resultados dos testes e a audição e não encontraram
correlações significantes.
Uma recente pesquisa teve como objetivo descrever o impacto da perda
de audição e da colocação do tubo de ventilação em relação à fala das crianças com
FLP, a amostra foi composta de 318 indivíduos com FLP. Encontraram que 76%
receberam tubos de ventilação antes da palatoplastia. A perda de audição pós
colocação dos tubos de ventilação estava associada aos atrasos de fala e linguagem
aos 24 meses e aos 5 anos. Puderam concluir que a alteração de orelha média e os
tubos de ventilação podem trazer prejuízos para o desenvolvimento de fala e
linguagem (SHAFFER et al., 2017).
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3 PROPOSIÇÃO

3.1 OBJETIVO GERAL

Caracterizar e comparar as habilidades do desenvolvimento infantil em
crianças com Fissura Labiopalatina de 4 anos a 4 anos e 11 meses, com enfoque na
linguagem.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Correlacionar o desempenho das crianças com Fissura Labiopalatina
quanto ao desempenho motor fino-adaptativo, motor grosseiro,
pessoal-social e linguagem.
 Verificar o desenvolvimento da linguagem receptiva, expressiva e
global das crianças com Fissura Labiopalatina e comparar com o grupo
de crianças sem a alteração.
 Verificar o desempenho do vocabulário receptivo e expressivo por meio
da percepção dos cuidadores e compará-lo com os dados do grupo
comparativo.
 Descrever as características de fala de crianças com Fissura
Labiopalatina, submetidas à palatoplastia primária em um hospital.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo passou por dois comitês de ética, sendo o primeiro o
Comitê de Ética em Pesquisa de seres humanos da Faculdade de Odontologia de
Bauru (Anexo A) que foi considerado aprovado pelo parecer de número 1.959.530 e
em seguida foi analisado pelo comitê de ética do Hospital de Reabilitação de
Anomalias Craniofaciais (Anexo B), onde também foi considerado aprovado pelo
parecer de número 1.994.369, após as duas aprovações a coleta foi realizada no
Serviço de Prótese de Palato do Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP) atendendo às normas
éticas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 466/12.

4.1 CASUÍSTICA

A seleção da amostra foi proveniente da análise inicial dos prontuários
pertencentes às crianças matriculadas no referido Hospital, dentro da faixa etária do
estudo. Esta lista foi solicitada ao Centro de Processamento de Dados do Hospital,
que é responsável por todo gerenciamento das inscrições.
Desta forma, foram selecionados 49 prontuários a partir dos critérios de
inclusão, e os agendamentos foram realizados aproveitando os retornos já
estabelecidos para a realização das avaliações. Não foram agendados pacientes em
rotina de internação. Foram avaliadas 27 crianças nas faixas etárias de 48 meses a
59 meses com FLP operada, por meio de três diferentes instrumentos de avaliação,
os quais compreenderam provas aplicadas diretamente a criança e relato presencial
dos cuidadores, coletados pelo pesquisador responsável.
Sendo assim, a amostra total foi constituída de 54 crianças. A amostra foi
dividida em dois grupos, sendo grupo amostral (GA) composto por 27 crianças entre
48 meses a 59 meses com FLP e o grupo comparativo (GC) com 27 crianças sem
Fissura Labiopalatina na mesma faixa etária provenientes do Banco de dados de
arquivos de projetos de pesquisa das Profª Drª Dionísia Aparecida Cusin Lamônica e
Profª Drª Luciana Paula Maximino.
-GA: foi composto de 15 indivíduos do gênero masculino, representando
56 % da amostra e 12 do feminino, representando 44% da amostra. A média de
idade do gênero masculino foi de 52 meses e do gênero feminino foi de 54 meses.
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-GC: Consistiu na análise de banco de dados de 9 crianças do gênero
masculino, representando 33% e 18 do gênero feminino, representando 67% da
amostra sem a presença de FLP. A média de idade do gênero masculino foi de 57
meses e do gênero feminino foi de 53 meses.
Critérios de Inclusão do Grupo Amostral:
Crianças na faixa etária de 48 a 59 meses com FLP que tenham sido
submetidos à palatoplastia primária.
Critérios de Exclusão do Grupo Amostral:
Crianças as quais não contemplassem a faixa etária, que apresentassem
quadro de otite no período da coleta dos dados e que possuíssem o diagnóstico de
síndromes genéticas ou outras malformações associadas a FLP.
Após as avaliações realizadas, a devolutiva dos resultados obtidos aos
familiares, assim como os encaminhamentos no prontuário da criança foram
devidamente efetivados. Cabe ressaltar que a família recebeu em mãos uma cópia
do relatório, que foi entregue em retornos realizados no Hospital.

4.2 INSTRUMENTOS
4.2.1 Teste de Screening de Desenvolvimento de Denver II – TSDD-II
(FRANKENBURG et al., 1992)

É o instrumento mais utilizado para triagem de população assintomática,
aplicado em crianças desde o nascimento até os 6 anos de idade, por diferentes
profissionais da saúde. É composto por 125 itens, distribuídos em quatro áreas do
desenvolvimento: Pessoal-Social (PS), Linguagem (LGG), Motor Fino-Adaptativo
(MFA) e Motor Grosso (MG). Sua aplicação consiste por meio da testagem direta
das habilidades, da observação do comportamento e das informações relatadas
pelos cuidadores.
Na aplicação do instrumento, inicialmente, calcula-se a idade da criança
em meses e, em seguida, é traçada uma linha vertical no protocolo. Aplicam-se
procedimentos relativos à faixa etária em todas as habilidades, seguindo as normas
de aplicação da triagem. Os resultados foram anotados da seguinte forma:
Avançado - quando a criança passa na habilidade que ultrapassa totalmente a linha
da idade; Passou - quando a criança desempenha adequadamente a atividade
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proposta; Atenção - quando a linha da idade encontra-se na área azul da barra da
prova a ser aplicada, e a criança falha ou se recusa a fazer a atividade proposta;
Falha - quando a criança falha em qualquer atividade proposta podendo isto ser
considerado atraso ou atenção; Atraso - quando a linha da idade ultrapassa a marca
azul e a criança não realiza ou se recusa a fazer a tarefa proposta; Não
oportunidade - se os pais relatarem que a criança não teve oportunidade para
realizar a tarefa, devido a restrições dos cuidadores ou por outras razões; Recusa se a criança se recusa a realizar a tarefa proposta. O resultado final foi interpretado
segundo critérios do manual: Normal - quando a criança não apresenta nenhum
“atraso” e, no máximo, uma “atenção”; Risco - quando apresenta duas ou mais
“atenções” e/ou um ou mais “atrasos”; Não testável - marcações de “recusas” em um
ou mais itens com a linha da idade completamente à direita ou em mais do que um
item com a linha da idade na área 75%-90%.
Na interpretação do instrumento foram traçadas novas linhas referentes
ao desempenho do participante em cada habilidade avaliada, levando em
consideração a última habilidade que a criança realizou com êxito. Dessa forma,
pode-se obter quatro linhas de desempenho correspondentes a cada habilidade: PS,
LGG, MFA e MG.

4.2.2 Escala de Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem - ADL
(MENEZES, 2004)

Trata-se de uma escala que identifica alterações na aquisição e
desenvolvimento de linguagem oral de diferentes etiologias ou alterações
específicas de linguagem em crianças de 1 a 6 anos e 11 meses. A escala avalia a
linguagem receptiva e expressiva. O conteúdo da linguagem foi verificado por meio
de tarefas agrupadas nos conceitos de quantidade, qualidade (adjetivos), relação
espacial, temporal e sequência. A estrutura da linguagem foi avaliada por meio de
tarefas referentes à morfologia e à sintaxe. Foi determinado se as deficiências
observadas são de natureza, receptiva, expressiva e global e depois comparadas
com o GC. Foi marcado 1 ponto para a resposta correta, 0 quando a criança
respondeu incorretamente ou não respondeu. Os resultados foram classificados
como: faixa de normalidade, distúrbio leve, distúrbio moderado e distúrbio severo,
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sendo entre EP (Escore Padrão) 115 e EP 85, entre EP 84 e EP 77, entre EP 76 e
EP 70 e igual ou abaixo de EP 69, respectivamente.

4.2.3 Inventário MacArthur de Desenvolvimento Comunicativo - CDI´s (FENSON
et al., 1993)

Este Inventário tem como objetivo recolher informações referentes à
observação familiar quanto à compreensão, produção lexical e uso de gestos. É
composto por duas partes: uma relacionada à compreensão e produção lexical e
outra relacionada a ações e gestos.
Neste estudo foi aplicado somente a seção D do inventário, pois foi usado
como um checklist.
Seção D – é a maior seção do formulário composta por 421 itens,
organizados em 22 categorias semânticas. Dez destas categorias semânticas
incluem substantivos (nomes de animais, veículos, brinquedos, comida e bebida,
roupas, partes do corpo, móveis e aposentos, utensílios da casa, objetos e lugares
fora da casa; e pessoas), efeitos sonoros e sons de animais, jogos e rotinas, verbos,
qualidades e atributos, pronomes, palavras interrogativas, preposições, locativos,
quantificadores, palavras de tempo, estados (verbos ―ser e ―estar) e artigos.
A aplicação desta sessão teve a finalidade de verificar as observações
familiares quanto às palavras que seus filhos parecem compreender e aquelas que
eles parecem compreender e produzir. A coleta das informações contidas no
formulário foi baseada no questionamento da avaliadora ao responsável, sendo que
estes observam as crianças em diversas situações e em diferentes ambientes.
Esse instrumento foi analisado por meio da quantidade de palavras que a
criança compreende e produz para cada categoria e comparada com a base de
dados do grupo sem fissura, bem como definida a média de palavras produzidas e
compreendidas no grupo em estudo.

4.3 ASPECTOS DE FALA

Os aspectos da fala dos sujeitos do GA foram caracterizados utilizando os
dados constantes na última avaliação de fala realizada por profissionais do Hospital.
Foram considerados os aspectos relacionados a Inteligibilidade, presença de AC e
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Alterações Fonológicas. Cabe ressaltar que as informações relatadas no prontuário
se deram a partir da avaliação perceptivo-auditiva, procedimento considerado como
principal indicador dos padrões de fala e parte no diagnóstico da DVF, somado ao
exame físico específico e o levantamento da história clínica do paciente.

4.4 ANÁLISE DE DADOS

Para a apresentação dos resultados referentes aos instrumentos
aplicados, foram utilizados valores de média, mediana, valor mínimo e valor máximo,
em forma de tabelas, bem como por meio da análise indutiva a fim de verificar as
relações entre os resultados. O nível de significância considerado será de p<0,05
(ZAR, 1996).
O delineamento estatístico seguiu a seguinte estruturação, dependente do
comportamento estatístico das variáveis:
Aplicação do Teste “t” student:
-Comparação entre os grupos GA e GC, quanto às habilidades
investigadas no TSDD-II (Tabela 4);
-Comparação entre os grupos GA e GC, quanto às habilidades
investigadas na escala ADL (Tabela 6);
-Comparação do desempenho GA e GC no CDI’s (Tabela 7);
-Comparação do desempenho do GA no CDI´s e no TSDD-II (Tabela 8);
Aplicação do Teste exato de Fisher:
-Comparação do desempenho entre o GA e GC no TSDD-II (Tabela 3);
Aplicação do Teste de Mann-Whitney:
-Classificação da escala ADL por número de sujeitos no GA (Tabela 5);
-Comparação do desempenho do GA no TSDD-II e ADL (Tabela 9);
Aplicação do Teste Correlação de Spearman:
-Correlação do desempenho do GA no ADL e CDI’s (Tabela10).
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5 RESULTADOS
5.1. TESTE DE SCREENING DE DESENVOLVIMENTO DE DENVER II – TSDD-II

5.1.1 Desempenho do GA e GC no TSDD-II
No GA das 27 crianças com FLP, 17 falharam (F) sendo classificadas com
atraso para desenvolvimento e 10 apresentaram desempenho dentro da sua faixa
etária segundo o teste. A habilidade que apresentou pior desempenho foi a LGG
48% obtiveram atraso nesse item, seguidos por MFA (29%), PS (25%) e MG (11%),
sendo que no grupo comparativo 100% das crianças obtiveram desempenho dentro
da sua faixa etária segundo o teste.
Quanto a comparação do desempenho entre os grupos GA e GC quanto
às habilidades PS, MFA, LGG e MG avaliadas por meio do TSDD-II está descrita na
tabela 1.
Tabela 1 - Desempenho do GA e GC no Denver

Grupo
GA
GC

n
%
n
%
Valor de p

Falhou
17
63%
0
0%
0,0001

Passou
10
37%
27
100%

p<0,05 – Teste Exato de Fisher
Legenda: GA=Grupo Amostral; GC=Grupo Comparativo

A comparação entre os grupos mostrou diferença estatisticamente
significante, o que evidência que o grupo amostral apresentou desempenho inferior
ao GC (tabela1).
Considerando o desempenho das crianças entre o GA e GC, observa-se
que o GA apresentou 63% de falha sendo classificado com atraso para o
desenvolvimento enquanto que 37 % apresentou desempenho dentro do esperado
para faixa etária, já no GC 100% apresentou desempenho dentro do padrão de
normalidade.
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Tabela 2 - Comparação entre os grupos GA e GC, quanto às habilidades investigadas no TSDD-II

GA
Habilidades
PS
MF
LGG
MG

Média
50,33
50,89
50,89
52,19

GC

Desvio
Mínimo Máximo
Padrão
37
59
7,152
41
59
5,279
42
59
3,89
40
59
4,133

Média
53,78
53,78
53,78
53,78

Mínimo Máximo
48
48
48
48

59
59
59
59

Desvio
Padrão
4,013
4,013
4,013
4,013

Valor
de p
0,034
0,028
0,009
0,157

p<0,05 – Teste-T de Student
Legenda: GA=Grupo Amostral; GC=Grupo Comparativo; PS=Pessoal-Social; MF=Motor Fino Adaptativo; LGG=Linguagem;
MG=Motor Grosso

O desempenho do GA em todas as habilidades foi abaixo do esperado
para a idade. Foi possível verificar diferença estatística significante entre os grupos
nas habilidades PS (=,034), MFA (p=,028) e LGG (p=,009). Não houve diferença
estatística significante entre os grupos na habilidade MG (p=,157).

5.2. ESCALA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM - ADL

5.2.1 Desempenho do GA na escala ADL
Tabela 3 - Classificação da escala ADL por número de sujeitos no GA

Classificação ADL
Normalidade
Distúrbio Leve
Distúrbio Moderado
Distúrbio Severo
Valor de p

GA
23
1
2
1
0,04

p<0,05 – Teste de Mann-Whitney
Legenda: GA=Grupo Amostral

Considerando o instrumento ADL quanto ao GA observa-se que 15%
apresentou desempenho abaixo do esperado para a faixa segundo critérios
adotados pelo manual do teste (Tabela 3). Quanto ao GC todos os sujeitos
obtiveram classificação dentro dos padrões de normalidade segundo os mesmos
critérios.
Ao comparar a classificação obtida entre os grupos GA e GC, observa-se
diferença estatisticamente significante (p= ,040) com desempenho superior do GC.
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Tabela 4 - Comparação entre os grupos GA e GC, quanto às habilidades investigadas na escala ADL

GA
Habilidades

Desvio
Média Mínimo Máximo
Padrão
Receptiva 101,33
66
116
13,255
Expressiva 106,44
56
125
15,933
Global
104,26
68
123
15,083

GC
Média

Mínimo Máximo

109,41
116,44
114,56

102
101
103

122
125
125

Desvio
Padrão
4,806
6,846
5,213

Valor
de p
0,004
0,004
0,001

p<0,05 – Teste-T de Student
Legenda: GA=Grupo Amostral; GC=Grupo Comparativo

Foi possível verificar que houve diferença estatisticamente significante
entre os grupos em todas as habilidades avaliadas no ADL, sendo que o GC obteve
desempenho superior (tabela 4).
A média de escore encontrada na habilidade receptiva e expressiva do
GA embora esteja dentro dos padrões de normalidade segundo o teste, foi menor
que o GC. No GA a habilidade com escore inferior foi a linguagem receptiva.

5.3 INVENTÁRIO MACARTHUR DE DESENVOLVIMENTO COMUNICATIVO CDI´S
5.3.1 Comparação do desempenho GA e GC no CDI’s

A tabela 5 indica a comparação do desempenho entre os grupos GA e GC
no que se refere à média do número de palavras Compreendidas e Compreendidas
e Faladas de cada grupo.
Tabela 5 - Comparação do desempenho GA e GC no CDI's

Habilidades
Compreende
Compreende e fala

GA
GC
Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo
396,07
127
431
419,63
406
430
352,67
65
431
414,59
402
422

Valor de p
0,043
0,001

p<0,05 – Teste-T de Student
Legenda: GA=Grupo Amostral; GC=Grupo Comparativo

O GA obteve média menor de palavras compreendidas quando
comparadas com o GC, o que demonstra prejuízo no vocabulário receptivo. No que
se refere ao vocabulário expressivo, o GA obteve média menor de palavras
compreendidas e faladas quando comparadas com o GC, demonstrando também
prejuízos no vocabulário expressivo. Ao comparar as médias dos grupos, observa-se
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diferença estatisticamente significante (p= ,043) e (p=001) com desempenho
superior do GC (tabela 5).

5.4 COMPARAÇÃO DAS HABILIDADES AVALIADAS NOS DIFERENTES TESTES
UTILIZADOS

A comparação entre as habilidades entre os testes CDI´s e TSDD-II estão
descritas na Tabela 6.

Tabela 6 - Comparação do desempenho do GA no CDI's e no TSDD-II

Habilidades
Compreende
Compreende e fala

Denver
Passou
417,9
397,5

Falhou
383,24
326,29

Valor de p
0,143
0,044

p<0,05 – Teste-T de Student

As crianças que falharam no TSDD-II apresentaram menor número de
palavras no CDI´s com pior desempenho no vocabulário expressivo enquanto que
aquelas que passaram no TSDD-II apresentaram número maior de palavras com
desempenho melhor no vocabulário receptivo. Houve diferença estatisticamente
significante (p=,044) entre o desempenho no TSDD-II e o número de palavras no
Compreende e Fala.
Tabela 7 - Comparação do desempenho do GA no TSDD-II e ADL

Classificação ADL
Normalidade
Distúrbio Leve
Distúrbio Moderado
Distúrbio Severo

Denver
Passou
10
0
0
0

Falhou
13
1
2
1

Valor de p

0,334

p<0,05 – Teste de Mann-Whitney

Não houve diferença estatisticamente significante entre o desempenho do
GA TSDD-II e o ADL (Tabela 7).
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A correlação do desempenho do GA no ADL e CDI’s estão descritos na Tabela 8.
Tabela 8 - Correlação do desempenho do GA no ADL e CDI's

MacArthur

Normalidade

Compreende
Compreende e fala

412
383

Classificação ADL
Distúrbio
Distúrbio
leve
Moderado
127
369
65
203

Distúrbio
severo
346
231

Valor de p
0,003
0,001

p<0,05 – Teste de Correlação de Spearman

Houve correlação positiva entre o desempenho no CDI´s e na escala ADL.
Demonstrado que quanto melhor foi a classificação na escala ADL maior foi a média
de palavras no CDI’s tanto no vocabulário receptivo quanto no expressivo, como
descrito na Tabela 8.

5.5 CARACTERIZAÇÃO DOS ASPECTOS DE FALA DO GA
A caracterização dos aspectos de fala do GA estão descritos na Tabela 9.
Tabela 9 - Características de fala do GA

Características de
fala
Prejuízo de
Inteligibilidade
AC
Alterações
Fonológicas

n
%
n
%
n
%

Presença

Ausência

22
81,50%
10
37%
20
74,10%

5
18,50%
17
63%
7
25,90%

Análise descritiva
Legenda: AC=Articulações compensatórias; n=número de sujeitos; %=porcentagem de sujeitos

No GA, 81,5% das crianças apresentaram prejuízo inteligibilidade de fala
em algum grau. Quanto as alterações fonológicas elas foram encontradas em 74,1%
das crianças. A AC foi o prejuízo menos encontrado em apenas 37% da amostra.
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6 DISCUSSÃO

Foi possível confirmar a hipótese proposta no presente estudo, as
crianças com FLP na faixa etária de 48 a 59 meses (4 anos de idade) apresentaram
prejuízos no desempenho comunicativo e global quando comparadas com crianças
sem FLP. Este achado condiz com parte da literatura que atribui a presença de FLP
como um fator de atraso para o desenvolvimento global da criança, que inclui
alterações de fala e linguagem (SCHERER; D’ANTONIO, 1995; SCHONWEILER;
SCHÖNWEILER; SCHMELZEISEN, 1996; NEIMAN; SAVAGE, 1997; HUTTERS;
BAU; BRONDSTED, 2001; DE BODT; BRUNNEGARD; LOHMANDER, 2007;
CHAPMAN, 2011; LAMÔNICA et al., 2016; PRATHANEE et al., 2016).
A partir dos resultados desse estudo observa-se que as crianças com FLP
estão em atraso para o desenvolvimento, no GA 17 crianças falharam no TSDD-II.
Com relação ao desempenho dos grupos, houve diferença estatisticamente
significante (p=,000) o GA obteve pior desempenho no teste quando comparado com
o GC (Tabela 1). Também foi possível verificar diferença estatisticamente
significante entre os grupos nas habilidades PS (=,034), MFA (p=,028) e LGG
(p=,009), sendo que a linguagem foi a habilidade com pior desempenho. Não houve
diferença estaticamente significante entre os grupos na habilidade MG (p=,157).
No que tange a estas habilidades, um estudo que também fez uso do
TSDD-II em crianças com FLP, aos 5 anos, obteve achados semelhantes, a
habilidade com pior desempenho referida foi a LGG, sendo que mais da metade das
crianças estavam abaixo do esperado (15 crianças do total de 24), seguida por PS e
MF.

Em relação à habilidade MG as crianças não apresentaram prejuízos

(PATJANASOONTORN; PRADABWONG; CHOWCHUEN, 2012).
Enquanto que o estudo de Neiman e Savage (1997), crianças com FLP
aos 36 meses apresentaram desempenho inferior estatisticamente significante nas
habilidades MFA e LGG, em contrapartida, encontraram prejuízo na habilidade MG.
Neste estudo foram utilizadas duas escalas, Kent Infant Developmental Scale e
Minnesota Child Development Inventory. Observa-se poucos estudos sobre o
desenvolvimento global de crianças com FLP, nos âmbitos avaliados por meio
TSDD-II, utilizado nesta amostra.
Quanto ao ADL 15% do GA apresentou desempenho alterado para os
padrões de normalidade segundo critérios adotados pelo teste (Tabela 3). Ao
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comparar a classificação proposta (Normalidade, Distúrbio Leve, Distúrbio
Moderado, Distúrbio Severo) obtida entre os grupos GA e GC, houve diferença
estatisticamente significante (p= ,040) com desempenho superior do GC (Tabela 3).
Ao comparar a média dos escores de cada habilidade nos grupos (Tabela
4), foi possível verificar que houve diferença estatisticamente significante, nas
habilidades de Linguagem Receptiva (p=,004), Linguagem Expressiva (p=,004) e na
Linguagem Global (p=,001), sendo que o GC obteve um desempenho superior. É
importante ressaltar que durante a aplicação da escala ADL, não foram
consideradas as ACs comuns em crianças com FLP, conforme orientação proposta
pelo manual do teste quanto às alterações de ordem fonológicas (MENEZES, 2004)
e que foram adaptadas visto que comprometem a fala da mesma forma.
A média de escore encontrada na habilidade receptiva e expressiva do
GA, embora esteja dentro dos padrões de normalidade segundo ADL, foi inferior que
o GC (tabela 4). No GA a habilidade com escore inferior foi a linguagem receptiva, o
que sugere que esses sujeitos possuem maior prejuízo quanto à habilidade
receptiva do que a expressiva.
A presença de alterações auditivas, podem estar relacionadas com os
prejuízos na linguagem receptiva em crianças com FLP, devido às otites de
repetição (RULLO et al., 2009; LOHMANDER; OLSSON; FLYNN, 2011; CEROM;
MACEDO; FENIMAN, 2014). Segundo Lamônica et al. (2016) essas alterações
podem prejudicar a recepção dos estímulos auditivos, linguagem receptiva e
expressiva, compreensão das mensagens e, portanto, trazer consequências na
aquisição das habilidades linguísticas. Nesse estudo as crianças com perda auditiva
e/ou com otite no momento da avaliação foram excluídas do grupo, no entanto as
crianças incluídas estão e estiveram expostas ao risco de otite de repetição ao longo
de seu desenvolvimento.
Scherer; Williams e Proctor-Williams (2008), encontraram prejuízos nas
habilidades receptivas e expressivas, quando comparadas aos seus pares sem
fissura, aos 12 meses e posteriormente aos 30 meses.
Com relação aos resultados obtidos no CDI’s ao comparar o desempenho
do vocabulário receptivo e expressivo entre os grupos (Tabela 5), o GA obteve
média menor de palavras compreendidas e compreendidas e faladas, quando
comparadas com o GC, o que demonstra prejuízo no vocabulário receptivo e
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expressivo. Houve diferença estatisticamente significante (p=,043) e (p=,001) ao
comparar as médias dos grupos, sendo que o desempenho do GC foi superior.
Sabe-se que essas crianças já passaram pelo período de maior expansão
do vocabulário que se dá em maior parte entre 18 e 24 meses e se estende até 48
meses (ZORZI; HAGE, 2004). Os resultados encontrados com CDI’s corroboram os
estudos de Lu et al. (2010), Scherer, Boyce e Martin (2013) e Hardin-Jones e
Chapman (2014), os quais também encontraram prejuízos no vocabulário receptivo
e/ou expressivo de crianças com FLP. Sedaghati et al. (2016) também verificaram
atraso no desenvolvimento do vocabulário expressivo podendo afetar níveis mais
elevados da linguagem, como a leitura e escrita dessas crianças.
Ao comparar o desempenho do GA no CDI’s e no TSDD-II (Tabela 6),
observa-se que as crianças que falharam no TSDD-II apresentaram menor número
de palavras no CD’s, ou seja, com pior desempenho no vocabulário expressivo.
Quanto ao desempenho das crianças que passaram no TSDD-II, essas
apresentaram maior número de palavras, ou seja, melhor desempenho no
vocabulário receptivo, com diferença estatisticamente significante (p=,044). Esses
resultados sugerem que as crianças com risco para o desenvolvimento apresentam
dificuldades em seu vocabulário expressivo.
Não houve diferença estatisticamente significante quando comparado o
desempenho do GA, no TSDD-II e ADL (Tabela 7) sugerindo que o instrumento
TSDD-II é mais sensível para detectar alterações no grupo estudado, já que dos 17
sujeitos que falharam no TSDD-II, 13 foram classificados dentro dos padrões de
normalidade segundo o ADL.
Ao comparar o desempenho do GA nos testes CDI’s e ADL (Tabela 8), foi
encontrada correlação positiva (p=,003 e p=,001) entre o desempenho nos testes,
sugerindo que quanto melhor a classificação no ADL, maior a média de palavras no
CDI’s, no vocabulário receptivo (412) e expressivo (383) dessas crianças.
Embora os aspectos da fala não tenham sido foco central desse trabalho,
buscou-se caracterizá-la por meio de análise dos dados contidos no prontuário.
Acredita-se que as crianças com FLP adquirirem o sistema fonológico de maneira
semelhante às demais, no estudo de Moraes, Maximino e Feniman (2011) observouse que existe um atraso no desenvolvimento deste, podendo ocorrer o transtorno
fonológico. No presente estudo 74,1% das crianças apresentaram alterações
fonológicas, o que pode ter favorecido o prejuízo na inteligibilidade de fala, cerca de
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81,5% dessas crianças estavam com prejuízos em algum grau. As ACs foram
evidenciadas em 37% da amostra.
As consequências de alterações de fala mais comuns nos indivíduos com
FLP são decorrentes da DVF, sendo elas hipernasalidade, emissão de ar nasal e as
ACs. Essas consequências causam prejuízo na inteligibilidade da fala em graus
variados (NÓBREGA, 2002; PETERSON-FALZONE et al., 2006; KUMMER, 2008).
Pamplona et al. (2010) afirmam que as ACs podem ocorrer inicialmente pela
presença de fissura palatina, produzindo um transtorno fonético e com o tempo
estes erros podem ser incorporados ao sistema de regras da linguagem, produzindo
um transtorno fonológico, o que pode ser reflexo desta amostra. Desta forma, chama
atenção para a possível relação existente entre a presença de AC e o nível de
desenvolvimento linguístico nestas crianças.
Diante do exposto e dos achados do presente estudo, acredita-se na
importância de detectar as alterações nas habilidades receptivas e expressivas na
amostra estudada, a fim de promover a comunicação, socialização, saúde mental e
aprendizagem da criança.
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7 CONCLUSÕES

Observou-se desempenho abaixo do esperado nas habilidades do
desenvolvimento infantil em crianças com FLP, considerando a amostra estudada.
A habilidade que apresentou pior desempenho foi a LGG, seguido por
MF, PS e MG.
As habilidades receptiva e expressiva das crianças com FLP, embora a
maioria esteja dentro dos padrões de normalidade para a faixa etária, segundo os
padrões do ADL, foram inferiores quando comparadas com as crianças sem FLP.
O desempenho do vocabulário receptivo e expressivo das crianças com
FLP foi inferior quando comparado às crianças sem FLP.
A amostra estudada de crianças com FLP apresentou alterações de fala
caracterizadas por comprometimento da inteligibilidade, articulação compensatória e
alterações fonológicas.
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