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RESUMO

A Fissura Labiopalatina (FLP) é uma das malformações mais comuns da
infância, apontada por alguns estudos como um risco para o desenvolvimento
global, de fala e linguagem. O objetivo desse estudo foi caracterizar as habilidades
do desenvolvimento infantil, enfocando a linguagem de crianças de 3 ano a 3 anos e
11 meses com fissura labiopalatina. A amostra foi dividida em grupo amostral (GA)
com 30 crianças entre 3 anos a 3 anos e 11 meses com FLP e o grupo comparativo
(GC) com 30 crianças sem FLP de 3 anos a 3 anos e 11 meses provenientes de um
Banco de dados. Os grupos foram submetidos a avaliação de três instrumentos:
Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II; Escala ELM - Early language
Milestone Scale

e o Inventário MacArthur de Desenvolvimento Comunicativo

(CDI´s). Houve relação entre a alteração no DNPM e nas habilidades de linguagem
e a presença da FLP. Alteração nas habilidades Motor Grosso e de Linguagem, nas
áreas Auditivo Expressivo (AE) e Auditivo Receptivo (AR), com prejuízo maior na
AE, e no vocabulário expressivo, ambos relacionados a linguagem expressiva.
Observou-se desempenho abaixo do esperado, com indicadores de risco para o
desenvolvimento das habilidades comunicativas e globais, considerando a amostra
estudada.

Palavras-chave: Fissura Palatina, Linguagem Infantil, Fonoaudiologia

ABSTRACT

Development in chilhood skills in infants with cleft lip and palate.

The Cleft Lip and Palate is one of the most common malformations of
childhood, considered by some studies as a risk to the overall development of
speech and language. The aim of this study was to characterize the child
developmental skills, focused on language of children 3 years old with cleft lip and
palate. The sample was divided into sample group (SA) with 30 children between 3
years to 3 years and 11 months with FLP and the comparison group (CG) with 30
children without cleft lip and palate 3 years to 3 years and 11 months subjected to
evaluation of three instruments: the Denver II Developmental Screening Test; ELM
scale - Early language Milestone Scale and the MacArthur Communicative
Development Inventory (CDI's). There was a relationship between issues in the
development of neuropsychological and language skills and the presence of FLP.
Children with cleft palate and lip shows changes in Gross Motor and language skills,
in the Auditory Expressive and Auditory Receptive areas with deficits in Auditory
Expressive, and expressive vocabulary, related to expressive language. There was
poor performance, with risk factors for the development of communicative skills and
overall, considering the sample.

Key words: Cleft Palate, Child Language, Speech, Language and Hearing Science.
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1 INTRODUÇÃO

A Fissura Labiopalatina (FLP) é uma alteração de origem multifatorial que
ocorre durante a fusão dos processos craniofaciais embrionários que formam o
palato primário e secundário no primeiro trimestre de desenvolvimento intrauterino
(AQUINO et.al., 2011). Trata-se de uma das malformações mais comuns da infância,
apontada como a anomalia craniofacial mais frequente (CANFIELD et.al., 2006),
acometendo 1 em cada 650 nascidos vivos (DERIJCKE et al.,1996).
Autores relataram que a presença da fissura labiopalatina representa risco
para o desenvolvimento global da criança, englobando alterações de fala e
linguagem (SCHERER, D’ANTONIO, 1995; SCHONWEILER et al., 1996; NEIMAN,
SAVAGE, 1997; HUNTERS et al., 2001; BRUNNEGARD, LOHMANDER, 2007).
As consequências que acometem a fala são resultantes do comprometimento
de estruturas importantes que respondem pela produção oral, proporcionando
alterações específicas relacionadas à disfunção velofaríngea e deformidade
dentofacial, em sua maioria denotando alterações na produção articulatória e
hipernasalidade de fala (HARDIN-JONES et al., 2002; GENARO et al., 2004;
PEGORARO-KROOK et al., 2004).
Os riscos para alterações do desenvolvimento de linguagem são atribuídos às
frequentes alterações no funcionamento da orelha média (BROEN et al.,1998;
AMARAL et al.,2010). Além disso, alterações referentes aos aspectos da linguagem
nessas

crianças,

estão

usualmente

relacionadas

ao

comprometimento

do

desenvolvimento cognitivo referido como causa primária, a falta de estimulação
adequada ou ainda em consequência da própria alteração de fala (FREDERICKSON
et al., 2006).
Do ponto de vista neuropsicomotor há previsão de alterações relacionadas ao
desenvolvimento cerebral anormal, pois crianças com fissuras podem apresentar o
volume cerebral menor (NOPOLUS et al.,2012). Estudo de imagem sugeriu ainda
que os cérebros das crianças com FLP são menos maduros do que os de seus
pares de mesma idade (ADAMSON et al.,2014).
Quanto aos diferentes aspectos da linguagem nos estágios iniciais do
desenvolvimento linguístico, os problemas de ressonância e articulação podem
acarretar alterações nos níveis fonético e fonológico e, dessa forma, interferir
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significativamente não só no desenvolvimento da fala, mas também, no
desenvolvimento fonológico, semântico e sintático (GRUNWELL, SELL, 2005).
Segundo Young et.al. (2010), indivíduos com fissuras labiopalatinas
apresentaram déficits na alfabetização e no desenvolvimento da linguagem
expressiva e receptiva quando comparados a seus pares de desenvolvimento típico.
Em contrapartida, Long e Dalston (1983) e Chapman et al. (1998),

não

verificaram atraso no desenvolvimento da linguagem em crianças com fissura, assim
como em estudos de Broen et al. (1998) que verificaram desempenho linguístico e
cognitivo dentro de limites normativos nas crianças com FLP, embora diferenças
tenham sido encontradas quando comparadas com seus pares sem a malformação.
Tendo em vista os resultados conflitantes e por vezes, contraditórios
apresentados pela literatura, quanto ao desempenho linguístico e global desta
população, torna-se relevante verificar o desenvolvimento da linguagem oral nestas
crianças, uma vez que estão expostas a diversos fatores de risco para alterações da
comunicação oral. A hipótese desse estudo é de que existam dificuldades no
desempenho comunicativo e prejuízos no desenvolvimento neuropsicomotor
(DNPM).
A detecção e o tratamento precoce de alterações da linguagem em crianças
com FLP são de extrema importância, a fim de evitar problemas futuros relativos à
socialização, a aprendizagem escolar e a realização pessoal (PRIESTER,
GOORHUIS, 2008; LU et al., 2010).
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Habilidades do Desenvolvimento infantil em crianças com Fissura Labiopalatina

A presença de uma malformação, seja de face ou não, aumenta o risco de
alteração no DNPM (GOODSTEIN, 1961; MCWILLIAMSMATTHEWS, 1979;
SWANENBURG DE VEYE et al., 2002). O desenvolvimento da face, das estruturas
craniofaciais e o do cérebro estão relacionados sob condições normais e patológicas
(SPERBER, 1992; KJAER, 1995).
Alguns estudos (FOX et al., 1978; NEIMAN. SAVAGE, 1997; BROEN et al.,
1998; JOCELYN et al.,1996; KAPP-SIMON, KRUCKEBERG, 2000; SPELTZ et al.,
2000) demonstraram que bebês e crianças com FLP obtiveram desempenho abaixo
da média não só no que se refere as habilidades linguísticas, mas também em
outras habilidades do desenvolvimento infantil como as áreas motora e cognitiva.
Os

problemas

do

ponto

de

vista

neuropsicomotor

descritos

estão

relacionados ao desenvolvimento cerebral anormal. Crianças com FLP podem
apresentar o volume cerebral menor (NOPOLUS et al.,2012), e essa alteração no
volume cerebral está fortemente associada a déficits cognitivos (NOPOULOS et al.,
2002a). Além da alteração do volume, Adamson et al. (2014) realizou estudos por
imagem que sugeriram ainda que os cérebros das crianças com FLP são menos
maduros do que os de seus pares de mesma idade.Alterações em importantes
estruturas cerebrais também foram descritas em adultos com FLP, como
alargamento da região anterior do cérebro e volume reduzido do cérebro e cerebelo
(NOPOULOS et al., 2000).
Outro aspecto de extrema relevância para o desenvolvimento global de
crianças com fissura labiopalatina refere-se à qualidade da audição, pois estes
indivíduos apresentam probabilidade de perdas da audição, tanto condutivas quanto
sensorioneurais, com reflexos para a aprendizagem da linguagem. Neste sentido,
foram formuladas hipóteses sobre o quanto as alterações de audição poderiam
interferir no desenvolvimento cognitivo dessas crianças (JOCELYN, et al., 1996;
RICHMAN, MILLARD, 1997). Apesar dos resultados conflitantes, os estudos
sugerem que os problemas auditivos por si só não influencia no desempenho
cognitivo das crianças com FLP (JOCELYN, et al., 1996; HENTGES et al., 2011),
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apesar de poder interferir no desenvolvimento desta criança .
O atraso neuropsicomotor pode impor limitações à criança na interação com o
ambiente em que está inserida e levar ao atraso no desenvolvimento de outras
áreas, pois a ação de explorar objetos e as atividades interativas com as pessoas
proporciona o refinamento dos atos motores e influencia no processo de
aprendizagem (BACKLIN, 1992; LAMÔNICA, 2000; MILLER, CLARK, 2002).

2.2 Desenvolvimento de Linguagem em crianças com Fissura Labiopalatina

A FLP, principalmente relacionada à disfunção velofaríngea, pode contribuir
para a presença de distúrbios da comunicação e prejuízo do desempenho
comunicativo nos diferentes aspectos, como: articulação, ressonância, voz e/ou
linguagem (DE BODT, VAN LIERDE, 2006).
Enquanto os problemas de ressonância e articulação são atribuídos ao
comprometimento das estruturas da face relacionadas à produção oral, não há
clareza quanto ao desenvolvimento de linguagem e como são manifestadas as
alterações de linguagem nos indivíduos com esta malformação (FREDERICKSON,
et al., 2006).
Apesar do estudo de Young et al. (2010),

referir que não foi possível

estabelecer relação direta entre os problemas de audição, articulação e ressonância
com o desempenho de linguagem das crianças com fissura, os riscos para
alterações do desenvolvimento de linguagem são atribuídos às frequentes
alterações no funcionamento da orelha média (BROEN et al.,1996; AMARAL et al.,
2010) e relacionadas a falta de estimulação adequada ou ainda em consequência da
própria alteração de fala (FREDERICKSON et al., 2006).
Alguns autores (HORN, 1972; JOCELYN et al., 1996; SHARP et al., 2003;
SCHERER et al., 2008; MOON, HA, 2012) investigaram a aquisição das primeiras
palavras em crianças com FLP, e demonstraram ser possível observar alterações
desde o início da aquisição e do desenvolvimento de linguagem nas crianças com
fissura labiopalatina.
Embora seja prevista a aquisição do sistema fonológico similar entre crianças
com e sem fissura FLP, há relatos de atraso nessa aquisição nas crianças com
fissura (LYNCH et al., 1983; SCHERER, D’ANTONIO, 1995; MORAES et al., 2011).
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Em um estudo realizado por Klintö et al. (2014), foi demonstrado por meio da análise
de Porcentagem de Consoantes Corretas (PCC) e do número de processos
fonológicos, alterações fonológicas em crianças de 3 anos de idade nascidas com
fissura labiopalatina e submetidas a três diferentes métodos de palatoplastia
primária.
O desenvolvimento semântico ocorre paralelamente à aquisição da fala,
principalmente em seus estágios iniciais (FLETCHER et al., 2005). Dessa forma,
alguns estudos buscaram compreender se FLP pode interferir no desenvolvimento
semântico tal como interfere na fala, e demonstraram alteração no vocabulário
expressivo dessas crianças (LYNCH et al., 1983; LU et al., 2010; HARDIN-JONES,
CHAPMAN, 2013).
Além da alteração no nível semântico, Young et al. (2010) verificaram prejuízo
no desempenho sintático das crianças com FLP quando comparadas as crianças
com fissura de lábio isolada.
Chapman et al. (1998) ao analisar o nível pragmático entre crianças com FLP
e seus pares sem a malformação, não encontraram diferenças estatisticamente
significantes entre os grupos, ao contrário do estudo de Frederickson et al. (2006).
Estudos de Long e Dalston (1983) e Konst et al. (2003) não verificaram risco
para alteração de linguagem em crianças com fissura labiopalatina, assim como
outros estudos não demonstraram diferença significante no desempenho nas
habilidades de linguagem entre crianças com a malformação e seus pares (BROEN
et al., 1998; CHAPMAN, 2011;COLLETT et al., 2010).
A seguir serão apresentados (Tabela 1) os resultados de estudos, compilados
da literatura, que verificaram o desempenho em habilidades comunicativas de
crianças pré-escolares com fissura labiopalatina.
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Tabela 1- Achados da literatura compilados quanto à linguagem em crianças pré-escolares com
fissura labiopalatina.
Autor/ ano

Amostra

20 crianças, sendo 10
meninas e 10 meninos
avaliados aos 2 anos,
formando o grupo com
Morris
and desenvolvimento
Ozanne, 2003
normal de linguagem
(n11) e com atraso de
linguagem
(n9),
reavaliadas aos 3
anos.

Habilidade avaliada

Resultados

Total de consoantes corretas
Produção
oral produzidas de 41,3% no grupo
(número
de com atraso e 67,5% no grupo com
consoantes corretas) desenvolvimento típico.
Linguagem receptiva dentro dos
Desenvolvimento de valores de normalidade em ambos
linguagem
os grupos.
(linguagem
A diferença no desempenho da
expressiva
e linguagem expressiva revelada
receptiva)
aos 2 anos entre os grupos,
persistiu na avaliação aos 3 anos.

Grupo amostral: 17
crianças com FLP
et
Habilidades
Grupo controle: 17
comunicativas
crianças sem FLP
Idade: 33 a 44 meses

Crianças com FLP apresentaram
baixa assertividade e baixa
frequência
de
resposta
na
interação
com
o
cuidador.
Observada correlação entre a
assertividade e as habilidades
comunicativas
com
o
desempenho da produção oral.

Lu et al., 2010

40 crianças com FLP
Vocabulário
entre 8 a 15 meses

Vocabulário receptivo dentro do
esperado e alteração no do
vocabulário expressivo.

Chapman, 2011

No grupo amostral o desempenho
nas habilidades de leitura estava
relacionado a performance da
fala.
Quanto ao desenvolvimento de
Grupo amostral: 28
Habilidades iniciais linguagem apesar do grupo com
crianças com FLP
de
leitura
e fissura apresentar valores dentro
Grupo controle: 28
desenvolvimento de dos padrões de normalidade,
crianças sem FLP
linguagem.
demonstrou desempenho pior
Idade: 5 a 6 anos
quando comparado ao grupo sem
fissura.
Não
houve
diferença
estatisticamente significante entre
os grupos.

Frederickson
al., 2006

Collett
2010

Young
2010

et

et

Crianças
com
FL
Demonstrou desenvolvimento de
al., (n=28), FLP (n=29) e Desenvolvimento de linguagem similar entre os grupos,
Grupo Controle (n=77) Linguagem
não sendo observada diferença
Idade: 5 a 7 anos
estatisticamente significante.
Crianças com
FL (n = 2);
al., FP (n = 13);
FLPU( n = 18);
FLPB (n = 10).
Idade: 3 a 6 anos

Linguagem
expressiva

As
crianças
com
FLP
apresentaram maior dificuldade
nas habilidades de linguagem
expressiva principalmente nos
níveis sintático e semântico,
sendo os meninos mais afetados
que as meninas.
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2.3 Instrumentos de Avaliação do desenvolvimento global e comunicativo.

Os procedimentos avaliativos que englobam escalas e testes padronizados
são importantes no acompanhamento do desenvolvimento global da criança,
especialmente na fase de aquisição de habilidades linguísticas, motoras e
cognitivas. Estes procedimentos refletem os principais ganhos no decorrer do
desenvolvimento e a partir de dados coletados pela entrevista com os pais e
observados diretamente no comportamento da criança, pode determinar seu estágio
de desenvolvimento (HAGE et al., 2004).
É possível encontrar escalas que quantificam e qualificam especificamente o
desenvolvimento da linguagem, como Early Language Milestone Scale – ELM
(COPLAN et al., 1982), Protocolo de Observação Comportamental – PROC (ZORZI,
HAGE, 2004) e a Reynell Developmental Language Scale – RDLS (REYNELL, 1985)
ou um nível especifico de linguagem, como Communicative Development Inventory:
Toddler - CDI: Toddler (Fenson, 1993), Teste de Vocabulário por Imagem Peabody
(CAPOVILLA et al., 1997) e Lista de Avaliação do Vocabulário Expressivo – LAVE
(RESCORLA, 1989). Outras escalas, entretanto, avaliam diversos aspectos do
desenvolvimento, como Teste de Triagem do desenvolvimento Denver II – TTDDII
(FRANKENBURG et al.,1992), Escala de Desenvolvimento Comportamental de
Gesell e Amatruda – EDCGA (KNOBLOCK, PASSAMANICK, 2000), Inventário
Portage Operacionalizado – IPO (WILHIAM, AIELO, 2001).
A seguir serão apresentados (Tabela 2) estudos que utilizaram escalas do
desenvolvimento para verificar desempenho de crianças de zero a três anos quanto
a linguagem e desenvolvimento global

2 Revisão de Literatura

26

Tabela 2- Achados dos procedimentos e escalas do desenvolvimento utilizados para avaliação da
linguagem e do desenvolvimento global de crianças de 0 a 3 anos.
Autores

Casuística

Scherer e D’Antonio,
1995

60 crianças de 16 a 30
meses;

Rezende et al., 2005

33 crianças de 0 a 70
meses de idade

Basilio et al., 2005
Biscegli, 2007

Objetivo
Avaliar Vocabulário
expressivo

Avaliar habilidades de
linguagem e pessoalsocial
201 crianças entre 2 e 6 Avaliar o vocabulário
anos.
receptivo
Avaliar
113 crianças com 6 a
desenvolvimento
70 meses de idade
neuropsicomotor

Sandri, Meneghetti e
Gomes, 2009

24crianças de 1 a 3
anos

Traçar o perfil
comunicativo

Isotani, 2009

118 crianças, sendo 58
pré-termo e 60 a termo

Avaliar vocabulário
expressivo

Lamônica e Picolini,
2009

30 crianças de 6 a 24
meses

Lamônica, Carlino e
Alvarenga, 2010

40 crianças entre 12 a
24 meses

Instrumento de
avaliação usado
Communicative
Development Inventory:
Toddler (CDI:Toddler)
Teste de Triagem de
Desenvolvimento de
Denver II
Teste de Vocabulário
por Imagem Peabody
Teste de Triagem de
Desenvolvimento de
Denver II
Protocolo de
Observação
Comportamental
(PROC)
Lista de Avaliação do
Vocabulário Expressivo
– LAVE (Adaptação do
LDS)

Verificar o desempenho
de habilidades do
Inventário Portage
desenvolvimento
Operacionalizado (IPO)
linguístico, cognitivo,
motor, de autocuidados
verificar o desempenho
de crianças quanto às
Early Language
áreas auditiva
Milestone Scale (ELM)
receptiva, expressiva e
visual
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3 PROPOSIÇÃO

3.1 OBJETIVO GERAL:

Caracterizar as habilidades do desenvolvimento global e comunicativo de
crianças entre 36 a 47 meses com FLP operada.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Verificar o desempenho do vocabulário receptivo e expressivo por meio da
percepção dos cuidadores e compará-lo com o grupo comparativo.



Comparar o desempenho das funções auditiva expressiva e receptiva entre
as crianças com FLP e o grupo comparativo.



Comparar o desempenho nas habilidades pessoal-social, linguagem, motor
fino-adaptativo e motor grosseiro entre as crianças com FLP e grupo
comparativo.



Verificar se há relação entre FLP e alteração no desenvolvimento global e
comunicativo de crianças na faixa etária de 36 meses a 47 meses.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo, após ser considerado aprovado pelo parecer de número
1.155.108 do Comitê de Ética em Pesquisa de seres humanos da Faculdade de
Odontologia de Bauru e de número 1.042.558 do Hospital de Reabilitação de
Anomalias Craniofaciais (ANEXOS A e B), foi realizado no Serviço de Educação e
Terapia Ocupacional do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo (HRAC – USP) atendendo as normas éticas da
Resolução CNS 466/12.

Casuística

A seleção da amostra foi proveniente da análise inicial dos prontuários
pertencentes aos indivíduos matriculados 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 86 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 30 crianças nas faixas etárias de 36 meses a 47 meses com
FLP operada, por meio de três diferentes instrumentos de avaliação, os quais
consistiam em provas aplicadas diretamente a criança e relato presencial dos
cuidadores, coletados pelo pesquisador responsável. Foi utilizada a análise de um
banco de dados quanto ao desempenho de crianças sem a malformação e dentro
dos padrões de normalidade, sendo este considerado o grupo comparativo.
Portanto, a amostra foi dividida em grupo amostral (GA) com 30 crianças
entre 36 a 47 meses com FLP e o grupo comparativo (GC) com 30 crianças sem
fissura labiopalatina de 36 meses a 47 meses provenientes do Banco de dados
referentes ao desempenho de crianças pertencentes ao arquivo de projetos de
pesquisa das Profª Drª Dionísia Aparecida Cusin Lamônica e Profª Drª Luciana
Paula Maximino.
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- GA: consistiu-se em 16 crianças do gênero masculino, representando 53,3%
da amostra- e 14 do feminino, representando 46,7% da amostra. A média de idade
dos meninos foi de 40 meses e das meninas de 41 meses, média de idade geral do
grupo de 40 meses.
Os resultados do GA foram distribuídos por tipo de fissura. O modelo de
classificação da FLP adotado no estudo foi o mesmo utilizado pelo Hospital de
Anomalias Craniofaciais, da Universidade de São Paulo, o qual é proposto por Spina
et al. (1972), modificado por Silva Filho et al.(1992), e toma como ponto de
referência a morfologia do palato, o forame incisivo.
Quanto à classificação da fissura, o tipo de fissura mais frequente da amostra
avaliada foi o transforame unilateral.
A Tabela 3 apresenta a distribuição do GA por tipo de FLP.
Tabela 3 – Distribuição do GA por tipo de Fissura Labiopalatina.
Tipo de fissura

n

%

MédiaIdade (meses)

Pós-forame completa (PFC)

2

6,7

45,5

Pós-forame incompleta (PFI)

10

33,3

41,2

Transforame bilateral (TB)

4

13,3

40,75

Transforame unilateral (TU)

14

46,7

39,64

Critérios de Inclusão do Grupo Amostral:

Crianças na faixa etária de 36 a 47 meses com FLP que tenham sido
submetidas a 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 necessários no âmbito do Hospital por
meio de relatório no prontuário da criança foram devidamente efetivados. Cabe
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ressaltar que a família recebeu ou receberá em mãos uma via do relatório, que será
entregue nos próximos retornos ao Hospital.
- GC: Consistiu na análise de banco de dados de 14 crianças do gênero
masculino, representando 46,7%, e 16 do gênero feminino, representando 53,3%,
sem a presença de FLP. A média de idade do grupo foi de 43 meses. Nesse grupo
todas as crianças frequentavam o ensino regular e não apresentavam queixas
referentes ao desenvolvimento de fala e linguagem ou global.

Instrumentos
Aplicação do Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II – TTDDII
(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 (MF)
e motor grosso (MG). No presente estudo a forma de análise seguiu as normas do
protocolo considerando todas as áreas podendo a criança ser classificada como
normal ou em risco para o desenvolvimento neuropsicomotor, mas também
descrevendo os escores em cada área a fim de compará-las. Para isso, foi calculada
a porcentagem atingida no teste, considerando todos os itens que atravessam o
traço correspondente a idade cronológica da criança somado a três itens anteriores.
Aplicação da Escala ELM –Early language Milestone Scale (COPLAN et al., 1982).

Trata-se de uma escala de triagem da linguagem de crianças de 0 a 36
meses, amplamente utilizada em estudos especialmentenacionais. Apresenta
marcos do desenvolvimento agrupados nas funções auditiva expressiva (AE),
auditiva receptiva (AR) e visual (V). A AE subdivide-se em conteúdo (balbucio,
palavras isoladas, frases) e inteligibilidade de fala. A AR inclui comportamentos
auditivos pré-linguísticos e compreensão de comandos verbais. A V abrange
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comportamentos de acompanhamento visual, resposta a expressões faciais e
aspectos simbólicos.
Devido ao fato das crianças do estudo apresentar idade cronológica a partir
dos 36 meses, esta escala foi utilizada para definir a idade compatível às habilidades
de linguagem expressiva e receptiva, portanto, para análise foi considerado que a
criança obteve desempenho adequado no teste para a idade de 36 meses, quando
realizaram de forma adequada os itens referentes a ambas as categorias (AE e AR).
Foi comparada a idade definida pelo teste e as habilidades existentes entre o GA e o
resultado do banco de dados considerado GC.

Aplicação do 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. No
presente estudo foi utilizada apenas a seguinte seção do protocolo:
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.
Foi analisada a quantidade de palavras que a criança compreende e produz
para cada categoria do instrumento e comparada com a base de dados do grupo
comparativo.

Análise dos dados

Os resultados foram apresentados a partir da análise descritiva, utilizando
valores de média, desvio padrão, valor mínimo e valor máximo, em forma de tabelas
e gráficos, bem como por meio da análise indutiva a fim de verificar as relações

4 Material e Métodos

37

entre os resultados. O nível de significância considerado será de p≤0,05 (ZAR,
1996).
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5 RESULTADOS

5.1 Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II (TTDDII)

5.1.1 Desempenho GA
Na tabela 4 estão apresentados os achados referentes ao desempenho do
GA no TTDDII.
Tabela 4- Desempenho do Grupo Amostral no TTDDII.
N

Média (%)

Pior
desempenho
(%)

Melhor
desempenho
(%)

TOTAL %

30

74,57

46

100

PS

30

82,23

12

100

MG

30

72,70

14

100

LGG

30

66,70

21

100

MF

30

81,47

50

100

No GA, 23 crianças falharam sendo classificadas como de risco para atraso
no desenvolvimento neuropsicomotor e 7 apresentaram desempenho dentro do
esperado para a faixa etária segundo o teste. A média geral do desempenho foi de
74,57% de acertos, sendo que o item Linguagem apresentou a menor média de
desempenho e o item Pessoal-Social a melhor média. Os indivíduos que falharam
no teste tiveram como maior percentual alcançado no total de 89% e o menor 46%.
A tabela abaixo indica o perfil do GA mediante o resultado do TTDDII
distribuído entre as crianças classificados com risco para atraso no DNPM e sem
risco para o atraso no DNPM quanto ao gênero, tipo de fissura e frequência escolar.

5 Resultados

42

Tabela 5- Perfil do GA mediante resultado do TTDDII.
Com risco para
atraso no DNPM

Sem risco para o
atraso no DNPM

Valor (p)

Frequentam escola

17

6

1.000

PFC

1

1

PFI

7

3

TB

3

1

TU

12

2

Masculino

13

3

Feminino

10

4

Total

23

7

0.639

0.675

A fim de estabelecer relação entre as variáveis qualitativas utilizou-se o teste
Qui Quadrado para calcular o valor de p, que também foi indicado na Tabela acima.
Não

houve

diferença

estatisticamente

significante

entre

as

crianças

que

frequentavam a escola e as que não frequentavam (p=1.000), entre os gêneros
feminino e masculino (p= 0.675), bem como não houve relação estatisticamente
significante entre o tipo de FLP e o desempenho no TTDDII (p = 0.639).
A Tabela 6 indica o desempenho apresentado pelo GA quanto às habilidades
do desenvolvimento infantil contempladas pelo instrumento e distribuídos pelos
diferentes tipos de FLP presentes no GA.
Tabela 6- Desempenho do GA no TTDDII distribuídos pelo tipo de FLP.
Tipo
FLP

Total

Pessoal-Social

Motor Grosso

Linguagem

Motor Fino Adaptativo

Média (%)

N

Média
(%)

N

Média (%)

N

Média
(%)

N Média (%) N

PFC

84,0

2

85,50

2

93,00

2

75,00

2

93,00

2

PFI

76,90

10

84,60

10

66,20

10

74,40

10

86,70

10

TB

74,25

4

74,75

4

65,50

4

69,00

4

76,00

4

TU

71,64

14

82,21

14

76,50

14

59,35

14

77,64

14

Total

74,56

30

82,23

30

72,70

30

66,70

30

81,46

30

O item Linguagem foi o mais prejudicado no Grupo A, tendo a média de
66,7% de atividades executadas corretamente. Com relação ao tipo FLP, as
crianças com fissura do tipo Tranforame Bilateral e Transforame Unilateral obtiveram
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o pior desempenho no item Linguagem, já as com fissura pós-forame incompleta e
transforame bilateral, o item mais prejudicado foi o Motor Grosso.

5.1.2 Comparação entre os grupos

Dentre GA, 23,3% atenderam os padrões normativos do teste e 76,7%
falharam,

sendo

classificados

como

de

risco

para

o

desenvolvimento

neuropsicomotor, já no GC, 100% dos indivíduos obtiveram o desempenho dentro
do esperado. Houve, portanto, diferença estatisticamente significante entre GA e
seus pares sem a malformação (GC) no desempenho geral do TTDDII (p=0,00).
A tabela abaixo apresenta os dados referentes ao desempenho dos grupos
GA e GC quanto às habilidades contempladas no TTDDII de maneira comparativa.
Tabela 7- Comparação do desempenho entre os grupos por habilidade avaliada no TTDDII.
GA

GC

Valor p

Média (%)

Média (%)

TOTAL

74,57

86,70

0,000

PS

82,23

85,70

0,443

MG

72,70

87,43

0,003

LGG

66,70

86,63

0,000

MF

81,47

86,97

0,111

Ao comparar as variáveis quantitativas do teste, foi possível verificar diferença
estatisticamente significante entre os grupos nos itens Motor Grosseiro (p=0,003),
Linguagem (p=0,000), bem como na porcentagem atingida no total do teste
(p=0,000). Apesar dos itens Pessoal-Social e Motor Fino-Adaptativo não
demonstrarem diferença significante, foi possível observar melhor desempenho do
GC.
A análise indutiva possibilitou verificar que houve correlação entre o
desempenho nas habilidades Linguagem e Motor Grosso (p=0,024) e Linguagem e
Motor Fino-Adaptativo (p=0,007), como demonstra a Tabela 8.
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Tabela 8- Valor de p na correlação entre habilidades do TTDDII.
TOTAL

Valor p
TOTAL

PS

MG

LGG

MF

0,000

0,000

0,000

0,000

0,153

0,154

0,064

0,024

0,065

PS

0,000

MG

0,000

0,153

LGG

0,000

0,154

0,024

MF

0,000

0,064

0,065

0,007
0,007

5.2 Early language Milestone Scale (Escala ELM)

5.2.1 Desempenho GA
A tabela abaixo indica o perfil do GA mediante o resultado da Escala ELM
distribuído quanto ao gênero, tipo de fissura e frequência escolar.
Tabela 9- Perfil do GA mediante resultado da Escala ELM.

Frequentam escola

Não Falharam
para 36 meses
6

Falharam para
36 meses
17

PFC

1

1

PFI

1

9

TB

0

4

TU

1

13

Masculino

1

15

Feminino

2

12

Total

3

27

Ao analisar separadamente os itens AE e AR, foi possível observar que as
crianças do GA obtiveram melhor desempenho no item AR, pois 20 crianças
atingiram a idade correspondente ao limite do teste de 36 meses. Já no item AE,
apenas as 3 crianças que não falharam no teste atingiram a idade correspondente a
36 meses.
A Tabela 10 indica o desempenho em meses do GA na Escala ELM
distribuído por tipo de FLP.
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Tabela 10- Desempenho do GA na Escala ELM distribuído por tipo de FLP.
Idade em
meses

AUDITIVO
EXPRESSIVO

AUDITIVO
RECEPTIVO

Média

Média (meses)

N

Média (meses)

N

PFC

45,5

27

2

36

2

PFI

41,2

25

10

34

10

TB

40,7

17,5

4

24

4

TU

39,6

22,5

14

31

14

Total

40,7

23

30

31

30

Como demonstrado na Tabela 10, o item AE foi o mais prejudicado, sendo
que o GA apresentou a média de desempenho correspondente a 23 meses. Quanto
ao tipo de FLP, as crianças com o tipo Pós Forame Completo obtiveram a melhor
média, 27 meses, e os com Transforame Bilateral a pior média, 17,5 meses.
No item AR, a média de desempenho foi correspondente a 31 meses. Os
indivíduos com fissura do tipo Pós Forame Completa atingiram a média máxima do
teste de 36 meses, entretanto possuíram a média de idade maior, de 45,5 meses.
Dessa forma, não é possível assegurar que o desempenho no teste foi semelhante
ao da normalidade. Ainda nesse item, os indivíduos com fissura do tipo Transforame
Bilateral obtiveram a pior média, sendo 24 meses.
A partir da análise estatística verificou-se a diferença estatística entre o
desempenho nos itens AE e AR e o tipo de FLP. Assim como indica a Tabela 11,
não houve relação entre o desempenho no item AE e o tipo de FLP, mas houve
relação entre o tipo de FLP e o desempenho no item AR(p=0,049).
Tabela11- Relação entre desempenho da Escala ELM e tipo de FLP.
Tipo de FLP

Valor (p)

AE

0,251

AR

0,049

Cabe ressaltar que a prova que mais comprometeu o desempenho nesse item
estava relacionada à inteligibilidade de fala, sendo prejudicada pela frequente
presença de Articulações Compensatória e simplificações fonológicas não
adequadas para a idade. Além da presença de Articulações Compensatórias e
simplificações fonológicas, foram observadas algumas distorções articulatórias.
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5.2.2 Comparação entre GA e GC
A Tabela 13 compara o desempenho alcançado pelos grupos GC e GA na
Escala ELM distribuídos pelos itens AE e AR, bem como indica a diferença
estatística por meio do valor (p).
Tabela 13- Comparação do desempenho entre os grupos na Escala ELM.
GA

GC

Valor (p)

Média (meses)

Média (meses)

Auditivo
Receptivo

31

36

0,001

Auditivo
Expressivo

23

36

0,000

Foi possível observar que o GA demonstrou desempenho menor que o GC
em ambos os itens da escala, sendo o item AE com a maior diferença entre eles.
Houve

diferença

estatisticamente

significante entre os grupos quanto

ao

desempenho dos aspectos AR (p=0,001) e AE (p=0,000).

5.3 Inventário MacArthur de Desenvolvimento Comunicativo (CDI´s ),

5.3.1 Desempenho GA

O GA obteve desempenho quanto ao vocabulário com a média de 52 palavras
compreendidas e 315 compreendidas e faladas. Quanto ao Tipo de FLP, os
indivíduos com a Fissura do tipo Pós Forame Completa obtiveram a maior média de
palavras compreendidas e faladas (356 palavras) e a Transforame Unilateral a
menor média (296 palavras) como denota a Tabela 13.
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Tabela13- Desempenho do GA no Inventário MacArthur CDI’s quanto ao tipo de FLP.
Tipo
fissura

Compreende

Compreende e
fala

Média

N

Média

N

PFC

398

2

356

2

PFI

373

10

331

10

TB

378

4

321

4

TU

355

14

296

14

Total

367

30

315

30

5.3.2 Comparação entre GA e GC

A Tabela 14 indica a comparação do desempenho entre os grupos GA e GC
no que se refere a média do número de palavras Compreendidas e Compreendidas
e Faladas de cada grupo.
Tabela 14- Comparação do desempenho entre os grupos no Inventário MacArthur CDI’s.
GC

GA

Nº palavras
Média

Média

Compreende

414,5

376

Compreende e Fala

413,7

326

O GA obteve menor número de palavras compreendidas que o GC,
demonstrando rebaixamento do vocabulário receptivo nas crianças com FLP em
comparação com as crianças sem FLP. No que se refere ao vocabulário expressivo,
foi possível observar que o GC obteve maior número de palavras compreendidas e
faladas, demonstrando também rebaixamento no vocabulário expressivo das
crianças com FLP quando comparadas ao Grupo sem a malformação.
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6 DISCUSSÃO

As crianças avaliadas no estudo possuíam entre 36 a 47 meses, período de
intensa neuroplasticidade do sistema nervoso central (OLIVEIRA et al., 2001;
VASCONCELOS; CARVALHO, 2011). É relevante ressaltar que por volta dos 6 e 18
meses é realizada a palatoplastia primária, procedimento que alguns autores
afirmam estar correlacionado ao melhor desempenho da linguagem oral e
possivelmente a prevenção de alterações auditivas (ALONSO et al., 2010;
RAPOSO-DO-AMARAL, 2010; WILLIAMS et al., 2011). A amostra pesquisada,
especialmente quanto a faixa etária foi escolhida por privilegiar essa etapa.
A maioria das crianças do GA apresentou risco para o atraso no DNPM
(Tabela 4) no TTDDII. Dentre as habilidades contempladas no teste, as crianças
com FLP demonstraram rebaixamento nas habilidades de Linguagem e Motor
Grosso. Houve correlação entre o desempenho das habilidades de Linguagem e o
Motor Grosso, bem como entre Linguagem e Motor Fino- Adaptativo. O tipo de FLP
com maior frequência de prejuízo no DNPM foi Transforame

Unilateral,

demonstrando o acometimento maior das crianças com a fissura Transforme. Não
houve diferença estatisticamente significante entre os gêneros.
Os achados de Newman e Savage (1997) observaram alteração do
desenvolvimento motor e de linguagem em crianças com FLP aos 5 meses de idade,
resultado semelhante ao presente estudo.
Alguns autores relatam a importância do desenvolvimento motor na
exploração do ambiente que auxiliará no refinamento dessas habilidades motoras,
bem como nas habilidades cognitivas, sociais e comunicativas, e dessa forma,
promover a organização da linguagem em seus diferentes aspectos (BACKIN, 1992;
PFEIFER, 1997; MARUJO, 1998; LAMÔNICA, 2004). Na comparação entre GC e
GA houve diferença estatisticamente significante no total do teste, confirmando que
as crianças com FLP realmente possuem risco para o atraso no DNPM. Não foram
encontrados estudos utilizando TTDDII para avaliar o DNPM em crianças com FLP
em idade pré-escolar. No entanto, o estudo de Speltz et al. (2000), que avaliou o
DNPM por meio do Bayley Scalesof Infant Development (BSID), também verificou
déficits no desenvolvimento neuropsicomotor em crianças de 24 meses com FLP
quando comparados com seus pares sem FLP.
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Com relação às habilidades AR e AE, segundo os dados obtidos por meio da
Escala ELM, 27 crianças falharam e 3 crianças apresentaram desempenho
adequado para os 36 meses, sendo o item mais prejudicado relacionado a
linguagem expressiva.
Considerando a Escala ELM, o GC obteve melhor desempenho do que GA,
estando essa diferença entre os grupos estatisticamente significante. Estes achados
corroboram com os estudos que afirmam que as habilidades expressivas estão
particularmente prejudicadas nas crianças com FLP

(Jocelyn et al.,1996;

Schonweiler et al., 2000; Lu et al., 2010). Diferentemente deste estudo, Collett et al.
(2010) não verificaram diferença estatisticamente significante entre os grupos e
Morris and Ozanne, (2003) não observou alteração da linguagem receptiva.
A habilidade mais comprometida no item AE estava relacionada a
inteligibilidade de fala. As consequências de fala mais comuns nos indivíduos com
FLP são decorrentes da DVF, sendo elas hipernasalidade, emissão de ar nasal e
articulação compensatória (KUMMER, 2001; JOHNS et al., 2003). Essas
consequências causam prejuízo da inteligibilidade da fala em graus variados
(KUMMER, 2008; PETERSON-FALZONE et al. ,2006; NÓBREGA, 2002). A
avaliação de fala não foi o foco deste estudo, no entanto pode-se constatar que
33,3% do GA apresentou articulação compensatória.
Além das articulações compensatórias, as simplificações fonológicas, podem
comprometer a inteligibilidade fala. Apesar de ser previsto que o desenvolvimento do
sistema fonológico em crianças com FLP ocorra de maneira similar às demais, foi
observado que existe um atraso no desenvolvimento deste aspecto, podendo levar
ao quadro associado de transtorno fonológico (MORAES, MAXIMINO e FENIMAN,
2011). O mesmo não foi observado por Chapman et al. (1998) e Konst et al. (2003).
Novamente o tipo de fissura com pior desempenho foi a Transforame Incisivo
Bilateral, a qual está associada ao pior desempenho articulatório (KARLING et al.,
1993). Segundo Fox et al. (1978), assim com as alterações de fala, as de linguagem
estão diretamente relacionadas a fissuras mais extensas e completas.
Com relação aos resultados obtidos a partir da aplicação do CDI´s no âmbito
do aspecto semântico foi verificada diferença estatisticamente significante entre os
grupos, sendo que o GA demonstrou pior desempenho. Entre 36 a 48 meses, cerca
de 400 a 600 palavras são esperadas no desenvolvimento semântico (LUND;
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DUCHAN, 1988) já as crianças com FLP obtiveram a média de 367 palavras
compreendidas e 315 compreendidas e faladas, ou seja, abaixo do esperado
segundo a literatura e abaixo do alcançado pelas crianças do grupo comparativo.
Esses resultados corroboram com os estudos de Pamplona et al. (2000), Grunwell e
Sell (2005), os quais também verificaram déficits semânticos na população com FLP.
Considerando os instrumentos de triagem, pode-se referir que a escala ELM,
embora possua limitação quanto à faixa etária contemplada, foi a mais sensível na
detecção de riscos das crianças com FLP avaliadas neste estudo. Cabe ressaltar
que as mesmas crianças que falharam na escala ELM, também obtiveram
desempenho inferior nas habilidades do TTDDII, no vocabulário receptivo e
expressivo. Desta forma, pode-se denotar que quanto maior a idade definida pelo
teste, maior o número de palavras compreendidas e faladas pelas crianças, e menor
a quantidade de palavras não compreendidas.
Quanto ao desenvolvimento do estudo, a maior dificuldade encontrou-se na
busca em literatura que enfocasse no DNPM e no desenvolvimento da linguagem
para realizar a comparação com o presente estudo. Com relação a aplicação dos
instrumentos, houve a colaboração das crianças do GA, foi observado motivação
dos pais quanto a reabilitação e interesse em investigar as habilidade do
desenvolvimento global e comunicativo de seus filhos. Não houve recusa em
participar do estudo por parte dos familiares ou criança, não tendo, portanto, perda
amostral.
Embora não exista relação entre esse estudo com a etiologia das alterações
presentes nas crianças com FLP, a literatura compila dados que possibilitam essa
discussão. Alguns autores atribuem os problemas relacionados ao DNPM ao
desenvolvimento cerebral anormal (NOPOULOS et al., 2000 ; NOPOULOS et al.,
2002; NOPOLUS et al., 2012; ADAMSON et al., 2014).
Já o comprometimento cognitivo e de fala foi referido por Frederickson et al.,
(2006) como causa primária da falta de estimulação adequada, entretanto nesse
estudo, com base no desempenho do GA na habilidade Psicossocial do TTDDII, não
foi possível estabelecer essa relação. Além disso, não houve diferença
estatisticamente significante entre o GA e GC no desempenho dessa habilidade.
Cabe ressaltar que a própria cultura brasileira tende ao protecionismo, sendo que os
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cuidadores acabam privando as crianças de realizar atividades de vida diária mesmo
havendo a capacidade para realizá-las (MANCINI et al., 2002).
Ainda não há um consenso na literatura, que tem apresentado resultados
conflitantes, quanto ao desempenho linguístico de crianças com FLP, bem como não
há clareza quanto aos aspectos da linguagem que estão alterados e quais os fatores
determinantes para essa defasagem. Mas sabe-se que as crianças com FLP estão
expostas a diversos fatores de risco para alterações nas habilidades comunicativas
e do desenvolvimento infantil, sendo que os estudos comparativos acabam por
enfatizar as diferenças entre os indivíduos com FLP e seus pares, e os instrumentos
disponíveis permitem o acompanhamento desde os primeiros marcos do
desenvolvimento.
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7 CONCLUSÕES

Observou-se desempenho abaixo do esperado, com indicadores de risco para
o desenvolvimento das habilidades comunicativas e globais, considerando a amostra
estudada.
Houve relação entre a alteração no DNPM e nas habilidades de linguagem e
a presença da FLP.
Alteração nas habilidades AE e AR, com prejuízo maior na AE, e no
vocabulário expressivo, relacionada a linguagem expressiva.
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ANEXO A – Parecer de aprovação do Comitê de ética em pesquisa envolvendo
seres humanos da FOB-USP
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