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RESUMO 

 

 
Magalhães GV. Avaliação foniátrica e intelectual de pacientes com síndrome de 
Floating-Harbor [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2022. 
 
 
 
Introdução: A Síndrome de Floating-Harbor (SFH) é uma mutação genética rara 
autossômica dominante localizadas nos exons 33 e 34 do gene SRCAP (SNF2-
Related-CBP-ActivatorProtein) descrita pela tríade de dismorfismo craniofacial, 
atraso de maturação óssea e baixa estatura. Déficit intelectual e distúrbios de 
linguagem e fala também são relatados, porém a interdependência destes com 
as alterações otorrinolaringológicas é pouco descrita. A precisão dos achados 
morfofuncionais e cognitivos requerem um protocolo de avaliação multidisciplinar 
sistemático para uma melhor caracterização da síndrome e acompanhamento 
dos pacientes. Objetivo: Descrever o perfil foniátrico e intelectual e as 
características morfofuncionais otorrinolaringológicas de pacientes com SFH 
comprovada por sequenciamento de exoma. Método: Os pacientes foram 
avaliados pelo Protocolo de Avaliação Multidisciplinar (PAM), composto por oito 
instrumentos clínicos sistematizados: anamnese foniátrica e cognitiva, exames 
foniátrico, físico otorrinolaringológico, nasofibroscopia e audiológico, Escalas 
Wechsler de Inteligência e Escalas do Comportamento Adaptativo Vineland. A 
análise de significância dos dados foi realizada através do teste t-Student para 
uma amostra com valor-p≤0,05. Os dados qualitativos foram descritos em 
frequências absoluta e relativa. Resultados: A amostra foi composta por cinco 
pacientes com idade entre 11 e 29 anos. Três pacientes completaram 
integralmente (100%) o PAM. Dois completaram parcialmente (50% e 62%) do 
PAM por alterações psiquiátricas. Alterações craniofaciais e do sono foram 
descritas em todos os pacientes. Dois apresentaram perdas auditivas em altas 
frequências, três tinham alteração do septo nasal, dois apresentavam hipertrofia 
adenoideana e um paciente tinha comprometimento da função velofaríngea. O 
exame foniátrico de três pacientes evidenciou um maior prejuízo na 
comunicação expressiva (35,42±13,01; p=0,001) do que na receptiva 
(40,00±17,32; p=0,057). A memória (11,11±3,85; p=0,038) e a discriminação 
auditivas (37,50±45,07; p=0,286) foram ambas inferiores a memória (53,33± 
30,55; p=0,094) e a discriminação visual (86,66±11,55; p=0,006). O quociente 
de inteligência de três pacientes correspondeu a deficiência intelectual de grau 
moderado (57,33±5,77; p=0,003). Os menores índices fatoriais foram memória 
operacional (59,33±6,42; p=0,004), velocidade de processamento (59,33±6,35; 
p=0,004), compreensão verbal (62,00±7,21; p=0,074) e organização perceptual 
(65,00±7,00; p=0,004). O comportamento adaptativo de cinco pacientes foi 
abaixo do esperado (34,40±17,06; p=0,011). Os menores subdomínios foram 
comunicação (23,20±6,09; p=0,001), atividades de vida diária (36,40±22,50; 
p=0,022) e socialização (37,60±19,66; p=0,013). Conclusão: Todos os 
pacientes apresentaram alterações craniofaciais, qualidade do sono, deficiência 
intelectual moderada e comprometimento da comunicação receptiva, expressiva 



xvii 
 

e escrita (100%). O exame foniátrico evidenciou que a comunicação receptiva 
foi superior a comunicação expressiva. Os distúrbios e atrasos de linguagem e 
fala podem estar relacionadas ao déficit intelectual. Sugere-se que um protocolo 
de avaliação multidisciplinar completo para a detecção detalhada das alterações 
morfofuncionais, a avaliação das vias neuronais de discriminação e memória 
sensoriais podem identificar pacientes sindrômicos com maior risco para 
problemas na fala e na compreensão e consequentemente proporcionar 
intervenções efetivas para o desenvolvimento adaptativo, a cognição e a 
comunicação. 
 
 
 
Palavras-chave: Síndrome de Floating-Harbor; Avaliação foniátrica; 
Inteligência; Adaptação psicológica; Deficiência intelectual; Distúrbios da 
linguagem; Distúrbios da fala.  
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ABSTRACT 

 

 

 
Magalhães, G.V. – Phoniatric and intellectual evaluation in Floating-Harbor 
syndrome patients [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2022. 
 
 
 
Introduction: Floating-Harbor syndrome (FHS) is a rare, autosomal dominant 
genetic mutation, located in the exons 33 and 34 of the gene SRCAP (SNF2-
Related-CBP-ActivatorProtein) described as a triad of craniofacial dysmorphia, 
delayed skeletal maturation and short stature. Intellectual disability and language 
and speech disorders are reported. However, the interdependence of these and 
otorhinolaryngological findings is seldom described. Precise description of 
otorhinolaryngological features as well as a cognitive function require a 
systematic multidisciplinary evaluation protocol for improving FHS description 
and patients´ follow-up. Objective: to describe the phoniatric and the intellectual 
profile and the otorhinolaryngological anatomofunctional features of FHS patients 
with exons sequencing. Method: Patients were evaluated using the 
Multidisciplinary Evaluation Protocol (MEP) comprising eight systematized 
clinical tools: phoniatric and cognitive anamnesis, phoniatric exams, 
otorhinolaryngological physical exams, nasal endoscopic exam, audiological 
testing, Wechsler intelligence scale and Vineland adaptive behavior scale. 
Significance of data analysis was performed using the Student's T-test for a 
sample with p-value≤0.05. Qualitative data were described in absolute and 
relative occurrences. Results: The sample consisted of five patients between 11 
and 29 years old. Three patients fully (100%) completed the MEP. Two partially 
completed (50% and 62%) the MEP due to mental health disorders. Craniofacial 
dysmorphia and sleep disorders were detected in all patients. Two had hearing 
loss at high-frequencies, three had nasal septum problems, two had adenoid 
hypertrophy and one patient had velopharyngeal function impairment. The 
phoniatric examination of three patients depicted a lower expressive 
communication ability (35.42±13.01; p=0.001) when compared to receptive 
communication (40.00±17.32; p=0.057). Auditory memory (11.11±3.85; p=0.038) 
and discrimination (37.50±45.07; p=0.286) were both inferior to visual memory 
(53.33± 30.55; p=0.094) and discrimination (86.66±11.55; p=0.006). The 
intelligence quotient of the three patients corresponded to moderate intellectual 
disability (57.33±5.77; p=0.003). The lowest factorial indexes were working 
memory (59.33±6.42; p=0.004), processing speed (59.33±6.35; p=0.004), verbal 
comprehension (62.00±7.21; p =0.074) and perceptual organization (65.00±7.00; 
p=0.004). The adaptive behavior was below expectations (34.40±17.06; 
p=0.011). The lowest subdomains were communication (23.20±6.09; p=0.001), 
followed by activities of daily living (36.40±22.50; p=0.022) and socialization 
(37.60±19.66; p =0.013). Conclusion: All patients had craniofacial dysmorphia, 
sleep disorder, moderate intellectual disability, and impaired receptive, 
expressive and written communication (100%). The phoniatric examination 
depicted that receptive communication was superior to expressive. Language 
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and speech disorders and delays have been related to intellectual disability. 
Craniofacial dysmorphia and otorhinolaryngological findings impact, sensory 
function itself and sensorimotor behavior learning.  Moreover, detailed MEP for 
anatomic and functional impairment, and neural sensory discrimination and 
memory assessment should identify syndromic patients at risk for speech and 
comprehension disorders thus providing effective intervention and improving 
intellectual and adaptive development for communication skills. 
 
 
 
 
Keywords: Floating-Harbor Syndrome; Phoniatric evaluation; Intelligence; 
Adaptation psychological; Intellectual disability; Language disorders; Speech 
disorders. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Avaliação multidisciplinar na Síndrome de Floating-Harbor 

 

 A Síndrome de Floating-Harbor (SFH) é uma síndrome genética rarai que 

se apresenta a partir de alterações fenotípicas e mutações autossômicas 

dominantes localizadas nos exons 33 (1) e 34 (2,3) do gene SRCAP (SNF2- 

Related-CBP-Activator Protein) (1–3) presentes no cromossomo 16. A 

caracterização clínica tem sido descrita pela tríade de dismorfismo craniofacial, 

atraso de maturação óssea e baixa estatura há 48 anos. Somente entre 2012 

(1,2) e 2014 (3) foram publicados os primeiros resultados das análises genéticas 

de pacientes da Europa, Ásia e América Latina (1–3). 

O primeiro relato de caso foi publicado por Pelletier e Feingold em 1973 

(4). Um segundo caso com características fenotípicas semelhantes ao primeiro 

foi descrito por Leisti, Hollister e Rimoin em 1975 (5). Nesta segunda publicação 

os autores sugeriram o termo “Síndrome de Floating-Harbor” em homenagem 

aos centros médicos de ambos os grupos de pesquisa - Boston Floating Hospital 

e Harbor General Hospital, respectivamente. Devido a raridade da doenças, não 

existem dados de inciência e prevalência. Atualmente constam na literatura a 

descrição de aproximadamente 70 casos (1,6–10).  

As publicações mencionam a identificação de características craniofaciais 

típicas (face triangular, perímetro cefálico menor, filtro labial curto, orelhas com 

implantação baixa e pescoço curto); anomalias esqueléticas (atraso na 

maturação óssea, baixa estatura, baqueteamento digital, braquidactilia, 

clinodactilia, polegares curtos, articulações proeminentes e anomalias 

claviculares); alterações neurológicas (microcefalia e convulsões); 

gastrointestinais (refluxo gastroesofágico); anomalias renais (hidronefrose, 

                                            
i Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, as doenças raras tem por definição a prevalência de 
cerca de 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos (92). 
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cistos e/ou agenesia);  anomalias genitais (hipospádia e/ou criptorquidia); 

alterações auditivas (perda auditiva do tipo condutiva); alterações oftalmológicas 

(hiperopia e/ou estrabismo);  distúrbios da linguagem, fala, voz (aguda e/ou 

hipernasal) e aprendizado; deficiência intelectual; e alterações do 

comportamento (1,2,12,3,4,6–11). 

 As alterações foniátricas, otorrinolaringológicas, fonoaudiológicas e 

neuropsicológicas são características clínicas que este estudo se propôs a 

investigar e discutir. A pesquisa preza pela multidisciplinariedade e, portanto, se 

pautou nos conhecimentos científicos destas áreas para fundamentar a 

investigação clínica e a descrição das características dos pacientes da amostra.  

A foniatria é uma área de atuação médica do otorrinolaringologista (13) 

que detecta as causas orgânicas, investiga os processos fisiopatológicos das 

doenças para chegar ao diagnóstico e realiza o acompanhamento clínico de 

pacientes com distúrbios de audição, voz, fala, linguagem e aprendizagem (14). 

O campo de atuação em foniatria no Brasil foi oficialmente reconhecido e 

integrado exclusivamente as práticas clínicas do otorrinolaringologista em 2006 

através da resolução número 1785/2006 do Conselho Federal de Medicina (13).  

As caracteríticas morfofuncionais dos pacientes com SFH descritas na 

literatura abrangem a expertise da atuação do foniatra. Para fundamentar a 

discussão destes aspectos apresenta-se alguns dos conceitos utilizados neste 

estudo.   

A linguagem é uma faculdade humana complexa e dinâmica composta 

por um conjunto de signos que exercem uma função simbólica. Esta função 

possibilita desde o reconhecimento e o acionamento dos mecanismos para a 

produção dos sons das palavras até a compreensão e expressão do discurso 

oral e da escrita (15,16). A teoria interacionista proposta por Lev Vygotsky 

defende que a aquisição e o desenvolvimento da linguagem decorrem das 

relações sociais e dialógicas entre a criança e o outro (17). Isto posto, este 

estudo considera que os distúrbios da linguagem decorrem da existência de 

alterações do curso do desenvolvimento da mesma, dificultando a expressão da 

comunicação verbal e não verbal. A Figura 1 apresenta a inter-relação dos  

fatores presentes nos disbúrios da linguagem, comunicação e fala (18).  
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FONTE: livre tradução e adaptação de Bishop et al. (2017) (18) 

Figura 1 – Inter-relação de fatores presentes nos distúrbios da  linguagem, 
comunicação e fala 

 

 

A         Figura 2 ilustra os mecanismos envolvidos na produção da fala 

(expressão verbal da linguagem).  A fala ocorre a partir da capacidade cognitiva 

de transmitir pensamentos do falante para o ouvinte por intermédio do 

acionamento do sistema fonoarticulatório que são ordenados pelo sistema 

nervoso, através das vias motoras eferentes que coordenam e executam os 

movimentos para a produção oral (19). Alterações nestas vias podem produzir 

dificuldades de articulação das palavras (Figura 1) e que resultam em uma 

disartria (18). Quando a dificuldade está no planejamento e na programação dos 

movimentos da mandíbula, dos lábios e da língua para produzir a fala, o quadro 

clínico é condizente com uma apraxia de fala (20). 
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         FONTE: Tabith Jr (2000) (19). 

        Figura 2 – Cadeia da comunicação  

 

 Desta forma, observa-se na Figura 2 que os sistemas orgânicos 

morfofuncionais envolvidos na cadeia de comunicação necessitam estar 

associados aos outros fatores condicionantes (inteligência e demais funções 

cognitivas, condições psíquicas e ambientais) para que a comunicação verbal 

ocorra de forma fluida e inteligível. Ou seja, a etiologia das alterações da 

linguagem, comunicação e fala não decorre somente de fatores orgânicos, mas 

também podem ser influenciados por fatores cognitivos, emocionais e sociais 

(19).  

 A audição é a via sensorial mais eficaz para a aquisição e monitoramento 

do desenvolvimento da linguagem e requerer atenção profissional especial 

(21,22). Alterações auditivas podem interferir no desenvolvimento das 

habilidades verbais (19) e requerem uma avaliação audiológica especializada. O 

fonoaudiólogo possuiu um importante papel no processo de diagnóstico e 

intervenção terapêutica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e 

audição (23–26).  

 Uma revisão sistemática com meta-análise, envolvendo crianças com e 

sem perda auditiva unilateral, identificou um rebaixamento intelectual nas 
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crianças com deficiência auditiva quando comparadas com as que possuíam 

audição normal (27–31). Estes resultados revelam que alterações auditivas 

podem interferir no desenvolvimento das habilidades verbais (19) e estas, por 

conseguinte, impactam o desenvolvimento intelectual. 

 A inteligência é uma das funções cognitivas que compõem o sistema 

funcional cerebral. O conceito de inteligência proposto por David Wechsler (32) 

será o modelo teórico utilizado neste estudo. O referido autor considera a 

inteligência como sendo um conjunto de habilidades multifatoriais que caracteriza 

o comportamento do indivíduo como um todo e que possibilita o agir, o pensar e 

o modo como se desenvolve e estabelece relações em seu ambiente. Wechsler 

defende a existência de uma  associação de habilidades cognitivas que podem 

ser avaliadas quantitativamente e qualitativamente de modo independentemente 

ou em conjunto.  

É da expertise do neuropsicólogo, com formação básica em psicologia, a 

avaliação psicométrica da performance intelectual (33). A avaliação possibilita 

identificar o perfil cognitivo das potencialidades e dificuldades do avaliado para 

o desenvolvimento e execução de raciocínio, solução de problemas, 

planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e 

aprendizagem pela experiência. Estas dificuldades produzem prejuízos para o 

desenvolvimento adequado comportamento adaptativo e que possibilita a 

conquista da independência pessoal, profissional e social (34). O conjunto 

destes fatores podem ser indicativos de alterações do neurodesenvolvimento 

(35). 

 A deficiência intelectual (DI) é um transtorno do neurodesenvolvimento 

caracterizado por déficits nas  capacidades mentais que resultam em prejuízos 

no funcionamento adaptativo. A Associação Americana de Psiquiatria elenca três 

critérios para o estabelecimento do diagnóstico de deficiência intelectual  (Tabela 

1). Estes critérios são preenchidos partir da utilização de parâmetros clínicos 

obtidos através de uma avaliação psicométrica da inteligência e do 

comportamento adaptativo (36).  
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Tabela 1 –  Critérios de diagnóstico da deficiência intelectual 

Critério Descrição 

A 

Déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, 
planejamento, pensamento, abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e 
aprendizagem pela experiência confirmados tanto pela avaliação clínica 
quanto por testes de inteligência padronizados e individualizados. 

B 

Déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir 
padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação a independência 
pessoal e responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits de 
adaptação limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, 
como comunicação, participação social e vida independente, e em 
múltiplos ambientes, como em casa, na escola, no local de trabalho e na 
comunidade. 

C 
Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do 
desenvolvimento. 

  

 A gravidade da DI pode variar em quatro níveis – leve, moderado, grave 

e profundo (Tabela 2) – e esta definição é baseada no comprometimento do 

comportamento adaptativo e não nos escores do quociente de inteligência (QI). 

O escore do QI é mensurado a partir de testes de avaliação da inteligência, 

administrados individualmente e com validade psicométrica abrangentes e 

culturalmente adequados. Indivíduos com deficiência intelectual apresentam 

escores em torno de dois desvios-padrão ou mais abaixo da média populacional, 

considerando uma margem de erro de medida em cinco pontos. Ou seja, em 

testes com desvio-padrão de 15 e média de 100, é previsto um escore QI entre 

65 e 75 pontos (36,37). 

Pacientes com suspeita de déficits intelectual e atraso do 

desenvolvimento da linguagem e fala necessitam de uma investigação precoce, 

ampla e criteriosa das possíveis causas orgânicas e cognitivas, pois os prejuízos 

advindos destas impactam a maturação neuronal que repercutem em um 

desenvolvimento atípico. 



 
 

 

Tabela 2 – Especificação dos níveis de gravidade que envolvem as habilidades conceituais, sociais e práticas na deficiência intelectual. 

Nível de 
Gravidade 

Conceitual Social Prático 

Leve 

Dificuldades para compreender leitura, 
escrita, matemática, tempo ou dinheiro.  
Necessidade de apoio em uma ou mais áreas 
para o alcance das expectativas. 

Imaturidade nas relações sociais, 
dificuldades de regulação da emoção e do 
comportamento e compreensão limitada do 
risco em situações sociais e julgamento 
social. 

Pode estar de acordo com a idade nos 
cuidados pessoais, mas necessitam de apoio  
em tarefas complexas, tomada de decisões, 
cuidados de saúde e desempenho laboral 
adequado. 

Moderada 

Desenvolvimento lento da linguagem e 
habilidades de leitura, escrita, matemática, 
tempo ou dinheiro. Necessidade de apoio 
para todo emprego de habilidades pessoais,  
acadêmicas e laborais. 

Limitações para o desenvolvimento de falas 
complexas, julgamento social e tomada de 
decisões. Estabelece relacionamentos em 
família, amigos e afetivos, porém pode não 
perceber ou interpretar com exatidão as 
pistas sociais. Necessidade de apoio social e 
de comunicação significativos para 
desenvolvimento laboral. 

Consegue alimentar-se, vestir-se, cuidar da 
higiene, executar tarefas domésticas, 
participar de atividades recreativas, mesmo 
que seja necessário um período prolongado 
de ensino e de tempo para que se torne 
independente.   
 

Grave 

Limitação para compreensão da linguagem 
escrita ou de conceitos que envolvam 
números, quantidade, tempo e dinheiro. 
Necessidade significativa de apoio para a 
solução de problemas ao longo da vida. 
 

A comunicação oral limitada em termos de 
vocabulário e gramática. Fala pode ser 
composta de palavras ou expressões 
isoladas, com possível suplementação por 
meios alternativos. A linguagem é usada para 
comunicação social mais do que para 
explicações. Entende discursos e 
comunicação gestual simples.  

Necessita de apoio para todas as atividades 
cotidianas - refeições, vestir-se e higiene 
pessoal. Não é capaz de tomar decisões 
quanto a seu bem-estar e dos demais. 
Necessidade de assistência contínua nas 
tarefas domésticas, recreativas e 
profissionais. A aquisição de habilidades 
envolve o ensino prolongado e contínuo.  

Produnda 

As habilidades conceituais envolvem mais o 
mundo físico do que os processos 
simbólicos. Algumas habilidades 
visuoespaciais, como combinar e classificar, 
baseadas em características físicas, podem 
ser adquiridas. A concomitância de prejuízos 
motores e sensoriais, porém, pode impedir o 
uso funcional dos objetos. 

Compreensão muito limitada da 
comunicação simbólica na fala ou nos 
gestos. Pode entender instruções ou gestos 
simples. Há ampla expressão dos próprios 
desejos e emoções pela comunicação não 
verbal. Aprecia os relacionamentos com 
pessoas próximas e conhecidas e interage 
por meio de pistas gestuais e emocionais. A 
concomitância com prejuízos sensoriais e 
físicos pode prejudicar as atividades sociais. 

Dependente para realizar os cuidados 
físicos, de saúde e segurança.  Quando não 
há prejuízos físicos graves pode ajudar em 
tarefas domésticas simples. A concomitância 
de prejuízos físicos e sensoriais é barreira 
frequente para envolver-se em atividades 
domésticas, recreativas e profissionais. 

2
7
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 Avaliar a inteligência e as alterações da linguagem e fala em pacientes 

sindrômicos não é uma tarefa fácil e requer o olhar de diferentes especificidades 

clínicas para compor o diagnóstico diferencial. A intrínseca relação entre 

inteligência, linguagem e fala necessita de uma ampla e minuciosa investigação 

multidisciplinar, pois estas alterações podem estar associadas a disfunções 

morfofuncionais craniofaciais e otorrinolaringológicas (15,19,38). Diante das 

alterações citadas na literatura constata-se, portanto, a necessidade dos 

pacientes com SFH serem avaliados e acompanhados periodicamente por uma 

equipe multidisciplinar para o oferecimento de suporte terapêutico e orientações 

aos familiares.  

Sendo assim, este estudo pauta-se na importância da investigação 

multidisciplinar sistematizada, com as contribuições advindas da expertise de 

atuação do foniatra, do fonoaudiólogo e do neuropsicólogo, para o detalhamento 

descritivo das alterações da linguagem, fala e inteligência dos pacientes com 

SFH. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

A SFH é uma síndrome genética rara que possui aproximadamente 70 

casos descritos na literatura. Estas publicações apontam para a existência de 

alterações morfofuncionais otorrinolaringológicas, distúrbios da linguagem e fala 

e défict intelectual nestes pacientes (1,2,12,3,4,6–11). Foram observadas que 

algumas drescrições clínicas apresentavam equívocos de nomenclatura, como 

por exemplo, tratar as altrações da linguagem, comunicação e fala como sendo 

sinônimas. Também foram encontradas descrições considerando o diagnóstico 

de deficiência intelectual sem especificar a gravidade ou mesmo considerar que 

um indivídiuo apresentava uma deficiência intelectual com gravidade leve a 

moderada. Foi constatado pouco detalhamento das descrições morfofuncionais 

otorrinolaringológicas. Tendo em vista a inter-relação entre esses fatores e o 

modo como estas são descritas, esta pesquisa objetivou realizar uma descrição 



29 
 

 

detalhada dos distúrbios da linguagem e fala e défict intelectual associados as 

alterações morfoduncionais otorrinolaringolóficas identificadas. Considera-se 

que a assertividade da conduta clínica terapêutica focada nos distúrbios da 

linguagem e fala e défict intelectual de pacientes com SFH depende da descrição 

correta e detalhada destes fatores.  

 

1.3 Hipótese 

 

 Com base na literatura, foi considerado que os pacientes com SFH 

poderiam apresentar um perfil clínico com as seguintes características: 

 

• Alterações morfofuncionais otorrinolaringológicas do sistema 

fonoarticulatório  (insuficiência velofaríngea); 

 

• Perda auditiva; 

 

• Atraso de desenvolvimento da linguagem; 

 

• Comunicação expressiva verbal inferior a receptiva auditiva; 

 

• Déficit intelectual e do comportamento adaptativo compatíveis com 

o diagnóstico de deficiência intelectual. 

 

• Foi considerado que as habilidades intelectuais de execução 

seriam superiores as verbais. 

 

• O desempenho em atividades de vida diária, que compõem o 

comportamento adaptativo, apresentaria melhores condições 

funcionais quando comparado com os domínios da comunicação e 

socialização. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo primário 

 

 Descrever o perfil foniátrico e intelectual e as características 

morfofuncionais otorrinolaringológicas de pacientes com SFH comprovada por 

sequenciamento de exoma. 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

a) Desenvolver um protocolo de avaliação multidisciplinar sistematizado 

para a investigação clínica foniátrica, otorrinolaringológica, audiológica 

e intelectual. 

 

b) Analisar se as características do perfil foniátrico e morfofuncional 

otorrinolaringológico justificam dos distúrbios da fala. 

 

c) Avaliar se o desempenho intelectual identificado justifica os distúrbios 

da linguagem.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 Foi realizado um levantamento de publicações em revistas indexadas na 

Biblioteca Virtual de Saúde, Embase, PudMed, Scielo, Scopus e Web Of Science 

pelo período de 1973 a 2021 que continham o termo “Floating-Harbor Syndrome” 

no título e/ou resumo e/ou palavras chaves. No total foram encontradas 116 

publicações, sendo que 14 foram excluídas devido ao conteúdo ser apenas em 

formato de resumo ou pôster. Dos 102 artigos selecionados, 25 identificaram e 

descreveram alterações anatômicas e/ou morfofuncionais otorrinolaringológicas 

e foniátricas e 31 referiram-se ao desenvolvimento intelectual. 

 

3.1 Alterações otorrinolaringológicas e foniátricas 

  

 As alterações anatômicas otorrinolaringológicas descritas foram (Tabela 

3): craniofacial - face triangular (4,5,39–46), maxilar hipoplásico (1,47), pescoço 

curto (1,4,5,11,39,40,43,45,46,48), orelhas com baixa implantação e/ou 

deformidade auricular (1,11,40,46,47,49,50), nariz bulboso com ou sem 

columela baixa (4,5,50–56,39–43,46,48,49), filtro curto (1,4,52,54–

56,5,39,40,43,45,46,48,49), lábios finos (4,5,49,54–56,11,39–43,45,48) e fissura 

labiopalatina (57,58). A artesia coanal foi citada apenas por uma publicação 

sobre alterações da cavidade nasal (57). Sobre a cavidade oral foram descritas: 

imobilidade de palato (42), suspeita de anormalidade da nasofaringe (47), 

insuficiência velofaríngea (57), língua proeminente (59) e maloclusão 

(11,40,49,57). 

 Também foram citadas alterações auditivas, tais como: anomalia coclear 

e otite média recorrente (57), otite média e otosmatoidite (58), perda auditiva leve 

(44) e perda auditiva condutiva (46). Alterações relativas a voz foram 

hipernasalidade (42,44) e voz estridente (6). As características descritas sobre a 

linguagem e a expressão verbal (fala) correspondem a: atraso do 
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desenvolvimento da linguagem e fala (2,3,48,49,51,52,54,56,58,60,4,5,11,39–

43), disartria e dispraxia (44), linguagem expressiva (44,60), linguagem 

receptiva, escrita e leitura (44), dificuldades escolares (6) e atraso do 

desenvolvimento motor fino (60). 

 
 
Tabela 3 – Descrição das alterações anatômicas otorrinolaringológicas 

apresentadas pela literatura 

Alterações 
Publicações 

1º Autor Ano n Referência 

Craniofacial     

Face triangular Pellietier 1973 1 (4) 

Leisti  1974 1 (5) 

Zabranski 1985 1 (39) 

Chudley 1991 1 (40) 

Majewski 1991 1 (41) 

Patton 1991 7 (42) 

Houlston 1994 2 (43) 

Lacombe 1995 1 (49) 

Ala-Mello 1996 1 (45) 

Zhang  2019 13 (53) 

Menzies 2020 1 (50) 

Maxilar hipoplásico Ala-Mello 1996 1 (45) 

Hood 2016 13 (53) 

Pescoço curto Pellietier 1973 1 (4) 

Leisti  1974 1 (5) 

Zabranski 1985 1 (39) 

Robinson 1988 6 (11) 

Chudley 1991 1 (40) 

Houlston 1994 2 (43) 

Ala-Mello 1996 1 (45) 

Davalos 1996 1 (48) 

Hood 2016 13 (53) 

Zhang 2019 12 (46) 

Orelhas baixa implantação  
/ Deformidade auricular 

Robinson 1988 6 (11) 

Chudley 1991 1 (40) 

Lacombe 1995 1 (49) 

Ala-Mello 1996 1 (45) 

Hood 2016 13 (53) 

Zhang 2019 12 (46) 

Menzies 2020 1 (50) 

continua... 
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...continuação 

Tabela 3 – Descrição das alterações anatômicas otorrinolaringológicas 
apresentadas pela literatura. 

Alterações 
Publicações 

1º Autor Ano n Referência 

Craniofacial     

Nariz bulboso / Columela baixa Pellietier 1973 1 (4) 

Leisti  1974 1 (5) 

Zabranski 1985 1 (39) 

Chudley 1991 1 (40) 

Majewski 1991 1 (41) 

Patton 1991 7 (42) 

Houlston 1994 2 (43) 

Lacombe 1995 1 (49) 

Ala-Mello 1996 1 (45) 

Davalos 1996 1 (48) 

Paluzzi 2008 1 (52) 

Hood 2016 13 (53) 

Zhang  2019 13 (53) 

Son 2020 1 (54) 

Khonsari 2020 1 (55) 

Menzies 2020 1 (50) 

Agrawal 2021 1 (56) 

Filtro curto Pellietier 1973 1 (4) 

Leisti  1974 1 (5) 

Zabranski 1985 1 (39) 

Chudley 1991 1 (40) 

Houlston 1994 2 (43) 

Lacombe 1995 1 (49) 

Ala-Mello 1996 1 (45) 

Davalos 1996 1 (48) 

Paluzzi 2008 1 (52) 

Hood 2016 13 (53) 

Zhang  2019 13 (53) 

Son 2020 1 (54) 

Agrawal 2021 1 (56) 

Khonsari 2020 1 (55) 

continua... 
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...continuação 

Tabela 3 – Descrição das alterações anatômicas otorrinolaringológicas 
apresentadas pela literatura. 

Alterações 
Publicações 

1º Autor Ano n Referência 

Craniofacial     

Lábios finos Pellietier 1973 1 (4) 

Leisti  1974 1 (5) 

Zabranski 1985 1 (39) 

Robinson 1988 6 (11) 

Chudley 1991 1 (40) 

Majewski 1991 1 (41) 

Patton 1991 7 (42) 

Houlston 1994 2 (43) 

Lacombe 1995 1 (49) 

Ala-Mello 1996 1 (45) 

Davalos 1996 1 (48) 

Son 2020 1 (54) 

Agrawal 2021 1 (56) 

 Khonsari 2020 1 (55) 

Fissura labiopalatina Nikkel 2013 52 (6) 

 Ercoskun 2020 1 (58) 

Cavidade Nasal     

Atresia coanal Nikkel 2013 52 (6) 

Cavidade Oral     

Suspeita de anormalidade da nasofaringe Ala-Mello 1996 1 (45) 

Insuficiência Velofaríngea Nikkel 2013 52 (6) 

Imobilidade de palato Patton 1991 7 (42) 

Línngua proeminente Singana 2020 1 (59) 

Maloclusão Robinson 1988 6 (11) 

 Chudley 1991 1 (40) 

 Lacombe 1995 1 (49) 

 Nikkel 2013 52 (6) 
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Tabela 4 – Descrição das alterações morfofuncionais otorrinolaringológicas e 
foniátricas apresentadas pela literatura. 

Alterações 
Publicações 

1º Autor Ano n Referência 

Audição     

Anomalia coclear Nikkel 2013 52 (6) 

Otite média recorrente Nikkel 2013 52 (6) 

Ottite media Ercoskun 2020 1 (58) 

Otomastoidite Ercoskun 2020 1 (58) 

Perda auditiva (leve) White 2010 10 (44) 

Perda auditiva (condutiva) Zhang  2019 13 (53) 

Voz     

Hipernasalidade (sem especificação) Patton 1991 7 (42) 

Hipernasalidade (leve a moderada) Nikkel 2010 52 (6) 

Hipernasalidade (leve a moderada) White 2010 10 (44) 

Voz estridente (aguda) Nikkel 2013 52 (6) 

Linguagem e fala     

Disartria (imprecisão consonantal) Nikkel 2010 52 (6) 

Disartria e Dispraxia verbal Nikkel 2010 52 (6) 

Dispraxia verbal (leve-moderada) Nikkel 2010 52 (6) 

Dispraxia verbal (severa) Nikkel 2010 52 (6) 

Atraso do desenvolvimento  
da linguagem e fala 

Pellietier 1973 1 (4) 

Leisti  1974 1 (5) 

Zabranski 1985 1 (39) 

Robinson 1988 6 (11) 

Chudley 1991 1 (40) 

Majewski 1991 1 (41) 

Patton 1991 7 (42) 

Houlston 1994 2 (43) 

Lacombe 1995 1 (49) 

Ala-Mello 1996 1 (45) 

Davalos 1996 1 (48) 

Paluzzi 2008 1 (52) 

Le Goff 2012 9 (2) 

Seifert 2014 5 (3) 

Ercoskun 2020 1 (58) 

Son 2020 1 (54) 

Agrawal 2021 1 (56) 

Nogueira 2021 1 (60) 

Linguagem expressiva Nikkel 2010 52 (6) 

Nogueira 2021 1 (60) 

continua... 
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...continuação. 

Tabela 5 – Descrição das alterações morfofuncionais otorrinolaringológicas e 
foniátricas apresentadas pela literatura. 

Alterações 
Publicações 

1º Autor Ano n Referência 

Linguagem e fala     

Linguagem receptiva Nikkel 2010 52 (6) 

Escrita (severo) Nikkel 2010 52 (6) 

Leitura (severo) Nikkel 2010 52 (6) 

Dificuldades escolares Nikkel 2013 52 (6) 

Atraso do desenvolvimento motor fino Nogueira 2021 1 (60) 

 

 

3.2 Alterações da inteligência e do comportamento adaptativo 

 

Das 102 publicações constantes na literatura, 31 artigos (Tabela 6) 

referiram-se a inteligência dos pacientes (2,8,61–70,11,71–

79,40,41,43,44,46,48,49). A utlização específica dos termos “normal” ou “média” 

foi utilizada por sete publicações (11,44,53,64,69,70,72); um autor especificou 

que o desempenho intelecutal variava de “média à DI leve”(11); o termo 

“inteligência limítrofe” foi utilizado em cinco trabalhos (53,61,67,80,81); nove 

referiram-se ao termo “Deficiência Intelectual” (41,53,66,68,73,74,76–78), mas 

não mencionaram o nível de gravidade proposto pelo Manual de Diagnóstico e 

Estatístico de Transtorno Mentais - DSM-5 (36); 14 publicações especificaram a 

gravidade como sendo compatível com uma “Deficiência Intelectual Leve” 

(2,8,65,75,79,81,40,43,44,48,49,53,62,63); a especificação “Deficiência 

Intelectual leve à moderada” foi utilizada em dois trabalhos (44,46); “Deficiência 

Intelectual Severa” em um artigo (71); e “atraso moderado” e “incapacidade 

intelectual significativa” foram citadas por uma publicação (1). 

A especificação numérica do quociente de inteligência (Tabela 6), seja ele 

total, verbal ou de execução, foram descritas por 17 publicações (8,41,69,70,76–

79,44,48,61,62,65–68). Destes, apenas três artigos (48,76,77) publicaram os 

resultados obtidos por pacientes nos índices fatoriais e subtestes das Escalas 

Wechsler de Inteligência (Tabela 7).  
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 Nenhum dos artigos publicados fez referência a avaliação formal do 

comportamento adaptativo. 

 

 

Tabela 6 – Termos utilizados para especificar o quociente de inteligência de casos 
relatados na literatura. 

Especificação 
QI  Publicações 

QIT QIV QIE  1º Autor Ano n Referência 

Normal ou Média - - 95  Hersh 1998 1 (70) 

83 - -  White 2010 10 (44) 

95 - -  Gerundinoa 2014 1 (69) 

- - -  Robinson 1998 6 (11) 

- - -  Cannavo 2002 1 (64) 

- - -  Karaer 2006 1 (72) 

- - -  Hood 2012 13 (1) 

Média à DI leve - - -  Robinson 1998 6 (11) 

Inteligência limítrofe 70 65 80  Angelillob 2010 1 (61) 

74 - -  White 2010 10 (44) 

71 - -  White 2010 10 (44) 

65 - - 
 Galli-

Tsinopoulouc 
2011 1 (67) 

- - -  Hood 2012 13 (1) 

- - -  Homma 2019 7 (71) 

DI  
(sem menção  
de gravidade) 

65 - -  Majewskid 1991 1 (41) 

70 69 75  Frynse 1996 1 (66) 

73 72 79  Rosenf 1998 2 (77) 

75 73 80  Rosengg 1998 2 (77) 

64 - -  Selimoglu 2004 1 (78) 

56 53 69  Pouliquene 2012 1 (76) 

56 54 62  Pouliquenh 2012 1 (76) 

68 62 79  Pouliquenh 2012 1 (76) 

60 - -  Garciai 2012 1 (68) 

- - -  Lazebinik 1996 1 (74) 

- - -  Ko 2019 1 (73) 

- - -  Hood 2012 13 (1) 

DI leve - - 77  Davalosj 1996 1 (48) 

60 - -  Femianoe 2000 1 (65) 

62 - -  Bastaki 2007 1 (62) 

64 59 73  Stagie 2007 1 (79) 

68 - -  White 2010 10 (44) 

59 - -  White 2010 10 (44) 

continua... 
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...continuação 

Tabela 5 – Termos utilizados para especificar o quociente de inteligência de casos 
relatados na literatura. 

Especificação 
QI  Publicações 

QIT QIV QIE  1º Autor Ano n Referência 

DI leve 66 - -  Budisteanu 2018 1 (8) 

- - -  Houlston 1994 2 (43) 

- - -  Chudley 1991 1 (40) 

- - -  Lacombe 1995 1 (49) 

- - -  Benedetto 2004 1 (63) 

- - -  Nelson 2009 1 (75) 

- - -  Le Goff 2012 2 (2) 

- - -  Hood 2012 13 (1) 

- - -  Homma 2019 7 (71) 

DI leve à moderado - - -  Zhang 2019 12 (46) 

- - -  White 2010 10 (44) 

DI Severa - - -  Homma 2019 7 (71) 

Atraso moderado - - -  Hood 2012 13 (1) 

Incapacidade 
intelectual significativa 

- - -  Hood 2012 13 (1) 

QI= quociente de inteligência; QIT= quociente de inteligência total; QIV= quociente de inteligência 

verbal; QIE= quociente de inteligência de execução; DI= deficiência intelectual. 

aLeiter International Performance Scale (Leiter-R); bWechsler Preschool and Primary Scale of 

Intelligence (WPPSI); c Goodenough–Harris Draw-A-Man Test (GHDAMT); dSnijders-Oomen 

nicht-verbale Intelligenztestreihe (SON 2½-7); eWechsler Intelligence Scale for Children, revised  

(WISC-R); fWechsler Intelligence Scale for Children, 3th edition (WISC-III); gWechsler Adult 

Intelligence Scale, revised (WAIS-R); hWechsler Adult Intelligence Scale, 3th edition (WAIS-III); 

iWechsler Intelligence Scale for Children, 4th edition (WISC-IV); jEscala de inteligencia de 

Wechsler para el nível escolar (WISC-RM). 

 

 

Tabela 7 – Resultados dos índices fatoriais e subtestes avaliados pelas Escalas 
Wechsler de casos publicados na literatura. 

1º Autor Davalos Rosen Rosen Pouliquen Pouliquen Pouliquen 

Ano 1996 1998 1998 2012 2012 2012 

n 1 2 2 1 1 1 

Referência (48) (77) (77) (76) (76) (76) 

Índices fatoriaisa       

ICV - - - - 60 73 

IOP - - - - 72 89 

IMO - - - - 50 53 

IVP - - - - 61 61 
continua... 
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...continuação. 

Tabela 6 – Resultados dos índices fatoriais e subtestes avaliados pelas Escalas 
Wechsler de casos publicados na literatura. 

1º Autor Davalos Rosen Rosen Pouliquen Pouliquen Pouliquen 

Ano 1996 1998 1998 2012 2012 2012 

n 1 2 2 1 1 1 

Referência (48) (77) (77) (76) (76) (76) 

Subtestesa       

VC - 5 7 3 4 6 

SM - 6 8 3 3 5 

CO - 5 7 1 5 5 

IN - 7 5 4 3 4 

CF 12 8 10 11 11 11 

CB 6 4 4 2 2 2 

RM - - - - 2 9 

AF 6 5 10 8 1 6 

AO - - - - - - 

DG - 3 2 - 1 1 

AR - 3 2 1 4 3 

SNL - - - - 4 4 

a Escalas Wechsler de Inteligência. 

ICV= índice de compreensão verbal; IOP= índice de organização perceptual; IMO= índice de 
memória operacional; IVP= índice de velocidade de processamento; VC= vocabulário; SM= 
semelhanças; CO= compreensão; IN= informação; CF= conceitos figurativos; CB= cubos; RM= 
raciocínio matricial; AF= arranjo de figuras; AO= armar objetos; DG= dígitos; AR= aritmética; 
SNL= sequência de números e letras. 
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4 MÉTODO 

 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

Estudo exploratório do tipo descritivo de uma série de casos de pacientes 

brasileiros com SFH, desenvolvido no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Foram estabelecidos a 

execução de quatro procedimentos clínicos com o uso de um protocolo fixo e 

estruturado especificamente para esta coleta de dados. 

O trabalho foi realizado em seis fases: I) contato com pacientes não 

sindrômicos para a realização de um estudo piloto; II) execução do Protocolo de  

Avaliação Multidisciplinar (PAM) na amostra piloto; III) análise dos dados da 

amostra piloto; IV) contato com os pacientes com Síndrome de Floating-Harbor; 

V) execução do PAM na amostra estudada; VI) análise dos dados da amostra 

estudada. 

 

 

       Figura 3 – Fluxograma do estudo 

         PAM: Protocolo de Avaliação Multidisciplinar; SFH: Síndrome de Floating-Harbor 
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4.2 Aspectos éticos 

 

 A pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) do 

HCFMUSP em 19 de setembro de 2019 sob o parecer número 3.586.176 (Anexo 

C). Os procedimentos executados seguiram as diretrizes e normas 

regulamentadoras do Conselho Nacional de Saúde por se tratar de pesquisa 

envolvendo seres humanos, conforme Resolução nº 196, 10/10/1996 (82). 

Todos os pacientes e responsáveis tomaram ciência dos riscos e 

benefícios e concordaram com a participação voluntária através da assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo D) e do Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (Anexo E). Os pacientes e responsáveis 

poderiam solicitar desistência de participação a qualquer momento sem 

quaisquer prejuízos para o seguimento dos atendimentos realizados na 

instituição. Foi oferecido a todos os pacientes uma devolutiva dos resultados 

obtidos de cada procedimento clínico realizado. 

 

4.3 Amostra 

 

 A amostra foi selecionada por conveniência devido a raridade da 

síndrome. Os pacientes foram indicados pelos responsáveis das Unidades de 

Genética e de Endocrinologia Genética do HCFMUSP, conforme formalização 

via termo de anuência (Anexo A e  

Anexo B). Para a composição da amostra foram utilizados os seguimentos 

critérios de inclusão e exclusão (Tabela 8):  
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Tabela 8 – Critérios de inclusão e exclusão 

Ordem Critérios de inclusão Critérios de exclusão 

I 
Possuir o diagnóstico genético de 
Síndrome de Floating-Harbor;  

Não concordar com os termos de 
consentimento e assentimento 
livre e esclarecido. 

II Idade mínima de 6 anos;  - 

III 

Concordar com a realização dos 
seguintes procedimentos: 

a) Avaliação foniátrica; 
b) Avaliação da inteligência e do 

comportamento adaptativo; 
c) Exame audiológico; 
d) Exame de nasofibroscopia 

velofaríngea.  

- 

IV 
Ter disponibilidade para comparecer ao 
hospital em três dias pré-agendados.  

- 

 

 

4.4. Instrumentos 

 

 O estudo objetivou avaliar os pacientes por meio de  quatro procedimentos 

com uso de instrumentos clínicos sistematizados. Devido a não existência de um 

protocolo multidisciplinar com essas características optou-se pela estruturação 

de um protocolo inédito. O Protocolo de Avaliação Multidisciplinar (PAM) foi 

estabelecido a partir de três critérios (Tabela 9) : 

 

I. Instrumentos em português(Br) e com normatização para a 

população brasileira; 

 

II. Instrumentos somente com tradução para o português(Br);  

 

III. Desenvolvimento de instrumentos. 
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Tabela 9 – Procedimentos e instrumentos com os respectivos critérios de 
elegibilidade e autoria para composição do PAM 

Procedimento Instrumento Critério Autor 

Avaliação Foniátrica  
AFoni - Anamnese Foniátrica III - 

ExFoni - Exame Foniátrico III - 

Exame Audiológico ExAud - Exame Audiológico I - 

Avaliação da 
Inteligência e do 
Comportamento 
Adaptativo 

ACog - Anamnese Cognitiva III - 

ECA-V3 - Escala de 
Comportamento Adaptativo 
Vineland, 3ª edição 

II 
Sparrow, 
Cicchetti e 
Salnier (34) 

WISC-IV - Escala Wechsler 
de Inteligência para 
Crianças, 4ª edição 

I Wechsler (83) 

WAIS-III - Escala Wechsler 
de Inteligência para Adultos, 
3ª edição 

I Wechsler (32,84) 

Exame 
Otorrinolaringológico 

ExFORL - Exame Físico 
Otorrinolaringológico 

III - 

ExNVelo - Exame de 
Nasofibroscopia Velofaríngea 

III - 

 

 

4.4.1 Anamnese foniátrica (AFoni) 

 

 Este protocolo foi desenvolvido (Critério III) para a realização de uma 

entrevista de anamnese estrutura com os responsáveis pelos pacientes com o 

objetivo de levantamento de dados pessoais, história clínica e queixas cognitivas 

e comportamentais. O instrumento foi dividido em 10 categorias com enfoque 

investigativo específicos: identificação, desenvolvimento neuropsicomotor e 

saúde, comunicação, independência e hábitos, sono, comportamento, humor, 

dinâmica familiar, dinâmica educacional e escolar, e heredograma familiar 

(Tabela 10). 
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Tabela 10 – Especificação das categorias e enfoque investigativo da anamnese 
foniátrica 

Categoria Especificação Enfoque investigativo 

AFoni-C1 Identificação 
Nome, idade, sexo, naturalidade, escolaridade, 
estado civil, cor de pele, lateralidade, endereço 
residencial, filiação e estado civil dos pais 

AFoni-C2 DNPM e Saúde 
Histórico do período pré-natal, nascimento, 
pós-nascimento, DNPM, estado de saúde 
pregresso e atual e alimentação 

AFoni-C3 Comunicação 
Percepção do cuidador sobre a qualidade da 
comunicação receptiva e expressiva 

AFoni-C4 
Independência pessoal 
e hábitos 

Autonomia para o desempenho de atividades 
de vida diária e hábitos praticados 

AFoni-C5 Sono 
Alterações do sono: agitação noturna, 
bruxismo, apneia, sonambulismo e sonolência 
diurna 

AFoni-C6 Comportamento 
Alterações do comportamento: contato visual, 
agressividade, apatia, desatenção, agitação 
psicomotora, isolamento social e estereotipias 

AFoni-C7 Humor 
Alterações de humor e sentimentos: alegria, 
tristeza, afetividade, arrependimento, medo, 
frustração e ciúmes 

AFoni-C8 
Dinâmica familiar e 
social 

Divergências entre o casal, divergências do 
casal nos cuidados, divergências familiares, 
convivência com amigos/famílias, práticas de 
atividades de lazer, práticas de viagens e 
práticas de passeios culturais 

AFoni-C9 
Dinâmica educacional  
e escolar 

Alfabetização, frequência escolar, reprovação 
escolar, dificuldades escolares, necessidade de 
reforço escolar e apoio de auxiliar de sala, 
acompanhamento dos deveres de casa, rotina 
de estudos e hábitos de leitura 

AFoni-C10 Heredograma familiar 
Perfil familiar de transmissão de características 
genéticas 

AFoni-C: categoria da anamnese foniátrica; DNPM: desenvolvimento neuropsicomotor. 

 

 As categorias AFoni-C1 e AFoni-C2 foram desenvolvidas para serem 

descritas em frequências absoluta e relativa. Para as demais foi estabelecido 

descritores qualitativos – nunca, às vezes, sempre, sim e não – que possuem 

critérios de pontuação de zero a dois pontos em ordens diretamente e 
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inversamente proporcionais conforme a especificação dos itens de cada 

categoria. Foi considerado que quanto maior fosse a escore atingido pelo 

paciente, a partir das informações respondidas pelos responsáveis, melhores 

seriam as condições percebidas pelos mesmos sobre o desenvolvimento dos 

filhos. A Tabela 11 apresenta os escores definidos para os itens de cada 

categoria. 

 

Tabela 11 – Pontuação dos itens das categorias quantitativas 
da anamnese foniátrica 

Pontuação  Categorias e itens 

0 Nunca 

1 Às vezes 

2 Sempre 

Comunicação Receptiva: itens a, b, c, d, e. 

Comunicação Expressiva: itens a, c, d, e. 

Sono: itens a, b, c, d, e. 

Comportamento: item a 

Humor: itens a, b, c, d, e, f, g. 

0 Sempre  

1 Às vezes 

2 Nunca 

Comunicação Expressiva: itens b, f. 

Comportamento: itens b, c, d, e, f, g. 

Dinâmica familiar e social: itens a, b, c, d. 

0 Dependente  

1 Parcial 

2 Independente 

Independência e hábitos: itens a, b, c, d. 

Dinâmica familiar e social: itens e, f, g. 

0 Sim 

1 Não 

Independência e hábitos: itens e, f, g, h 

Dinâmica educacional e escolar: itens b, d, g, h, i. 

0 Não 

1 Sim 
Dinâmica educacional e escolar: itens a, c, f. 

 

 

4.4.2 Exame foniátrico (ExFoni) 

 

 O ExFoni foi desenvolvido (Critério III) para testagem da performance em 

tarefas com input visual e auditivo e output verbal e práxico. Este instrumento é 

composto por um protocolo de registro (Anexo G) e livro de estímulos (Anexo H). 

O conjunto das tarefas compõem o resultado expresso pelo item Provas 

Foniátricas Total (PFoni-T), que é composto por sete domínios – Consciência 

Corporal (CCor), Orientação (Ori), Discriminação (Dis), Memória (Mem), 
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Comunicação (Com), Habilidades Acadêmicas (HAca) e Motrificadade (Mot) 

(Tabela 12).  

 

   Tabela 12 – Domínios e subdomínios das provas foniátricas 

Sigla Domínios e Subdomínios 
EB  EP 

Máx. Mín. Máx. 

PFoni-T Provas Foniátricas Total 233  0 100 

CCor Consciência Corporal 10  0 100 

Ori Orientação 10  0 100 

Dis Discriminação 38  0 100 

Disc-V Discriminação Visual 30  0 100 

Disc-V-C Cores 10  0 100 

Disc-V-O Objetos 10  0 100 

Disc-V-I Igualdade 10  0 100 

Disc-A Discriminação Auditiva 8  0 100 

Disc-A-OD Orelha Direita 4  0 100 

Disc-A-OE Orelha Esquerda 4  0 100 

Mem Memória 20  0 100 

Mem-V Memória Visual 5  0 100 

Mem-A Memória Auditiva 15  0 100 

Mem-A-D Dígitos 5  0 100 

Mem-A-F Frases 10  0 100 

Com Comunicação 34  0 100 

Com-R Comunicação Receptiva 10  0 100 

Mem-A Comunicação Expressiva Verbal 16  0 100 

Mem-A-V Vocabulário 10  0 100 

Mem-A-FO Frase Oral 6  0 100 

Com-ExE Comunicação escrita 8  0 100 

HAca Habilidade Acadêmicas 82  0 100 

HAca-R Reconhecimento 40  0 100 

HAca-R-N Números 10  0 100 

HAca-R-L Letras 10  0 100 

HAca-R-S Sílabas 10  0 100 

HAca-R-P Palavras 10  0 100 

HAca-MS Manipulação Silábica 10  0 100 

HAca-MS-OD Ordem Direta 5  0 100 

HAca-MS-OI Ordem Inversa 5  0 100 

HAca-A Aritmética 32  0 100 

Mot Motricidade 39  0 100 

Mot-F Fina 30  0 100 

Mot-G Grossa 9  0 100 

     EB= escore bruto; EP= escore percentual; Máx= máximo; Min= mínimo. 
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 Dos sete domínios, cinco apresentam subdomínios específicos: 

Discriminação Visual (Dis-V) e Auditiva (Dis-A), Memória (Mem-V) e Auditiva 

(Mem-A), Comunicação Receptiva (Com-R), Expressiva Verbal (Com-ExV) e 

Escrita (Com-ExE), e Habilidades Acadêmicas de Reconhecimento (HAca-R), 

Manipulação Silábica  (HAca-MS) e Aritmética (HAca-A), Motricidade Fina (Mot-

F) e Grossa (Mot-G) (Tabela 12). 

 

 

 

Figura 4 – Exemplo de estímulos contidos no livro de 
estímulos do exame foniátrico 

 

 Os domínios do ExFoni foram quantificados em escores brutos e 

convertidos em escores percentuais. Para as demais foi estabelecido descritores 

qualitativos – nunca, às vezes, sempre, sim e não – que possuem critérios de 

pontuação de zero a dois pontos em ordens diretamente e inversamente 

proporcionais conforme a especificação dos itens de cada categoria. Foi 

considerado que quanto maior fosse a escore atingido pelo paciente, a partir das 

informações respondidas pelos responsáveis, melhores seriam as condições 

percebidas pelos mesmos sobre o desenvolvimento dos filhos. A Tabela 11 

apresenta os escores definidos para os itens de cada categoria. 
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4.4.3 Exame audiológico (ExAud) 

 

 Para a realização do ExAud (Critério I) foi estabelecido a execução dos 

procedimentos de audiometria e imitanciometria acústica, conforme critérios 

técnicos reconhecidos pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia (85–87). 

 

-10 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

0 
              

Limites normais 
Ausência de dificuldades 
importantes com fala fraca 20 

30 
Perda auditiva leve 

Dificuldade apenas com 
fala fraca 

40 

Perda auditiva moderada 
Dificuldade frequente com 
fala normal 50 

60 Perda auditiva moderada 
severa 

Dificuldade frequente com 
fala forte 

70 

Perda auditiva severa 
Só é capaz de 
compreender fala gritada ou 
amplificada 

80 

90 

Perda auditiva profunda 
Geralmente não é capaz de 
compreender mesmo a fala 
amplificada 

100 

110 

FONTE: Bess e Humes (2012) (88) 

Figura 5 – Classificação da perda auditiva em relação à 
incapacidade de reconhecimento de fala 

 

 

4.4.4 Anamnese cognitiva (ACog)  

 

 A ACog (Critério III) foi estruturada para compor a avaliação da 

inteligência e do comportamento adaptativo (Anexo I). Este instrumento foi 

dividido em cinco categorias: identificação, desenvolvimento neuropsicomotor e 

saúde, características do diagnóstico da SFH, dificuldades adaptativas e 

heredograma familiar (Tabela 13). 

 As categorias ACog foram desenvolvidas para serem descritas em 

frequências absoluta e relativa e analisadas qualitativamente. Para a descrição 
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do perfil socioeconômico foi utilizado os critérios classificação econômica 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas (89). 

 

Tabela 13 – Categorias e enfoque investigativo da anamnese cognitiva 

Sigla Categoria Enfoque investigativo 

ACog-B1 Identificação 

Nome, idade, sexo, naturalidade, 
escolaridade, estado civil, cor de pele, 
lateralidade, endereço residencial, filiação, 
estado civil dos pais e perfil socioeconômico. 

ACog-B2 Perfil socioeconômico 
Características socioeconômicas do núcleo 
familiar e renda mensal. 

ACog-B3 
Gestação e 
desenvolvimento 
neuropsicomotor 

Histórico do período pré-natal, nascimento, 
pós-nascimento e marcos do 
desenvolvimento neuropsicomotor. 

ACog-B4 Saúde 
Estado de saúde pregresso e atual e 
alimentação. 

ACog-B5 Dificuldades adaptativas 
Características da comunicação, 
socialização, aprendizado e controle 
emocional. 

ACog-B6 Heredograma familiar 
Perfil familiar de transmissão de 
características genéticas. 

 

   

4.4.5 Escalas Wechsler de inteligência (WISC-IV e WAIS-III) 

 

 As Escalas Wechsler de Inteligência (Critério I), em suas versões para 

crianças (WISC-IV) (83) e adultos (WAIS-III) (32,84), avaliam a capacidade 

intelectual global da população entre as faixas etárias de seis anos e zero meses 

a 16 anos e 11 meses e de 17 anos a 89 anos, respectivamente. Para a 

realização da avaliação intelectual foi estabelecido a aplicação completa de 

todos os subtestes propostos pela escala. A Tabela 14 apresenta os 15 subtestes 

da WISC-IV: semelhanças, vocabulário, compreensão, informação, raciocínio 

com palavras, cubos, conceitos figurativos, raciocínio matricial, completar 

figuras, dígitos, sequência de números e letras, aritmética, código, procurar 
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símbolos e cancelamento. A combinação destes subtestes geram quatro índices 

fatoriais: índices de compreensão verbal, memória operacional, organização 

perceptual e velocidade de processamento. Cada índice avalia habilidades 

cognitivas específicas e o conjunto destes compõe o quociente de inteligência 

total.  

   

Tabela 14 – Quociente de inteligência, índices fatoriais e subtestes e respectivos 
constructos avaliados pela escala de inteligência WISC-IV. 

Variáveis Constructo Avaliado 

QIT – Quociente de Inteligência Total Inteligência global 

Índices Fatoriais  

ICV – Índice de Compreensão Verbal Compreensão e expressão verbal 

IOP – Índice de Organização Perceptual Visuopercepção 

IMO – Índice de Memória Operacional Memória operacional 

IVP – Índice de Velocidade de Processamento Velocidade de processamento 

Subtestes  

VC – Vocabulário Conhecimento de vocabulário 

SM – Semelhanças Raciocínio Abstrato 

CO – Compreensão Compreensão de regras sociais 

IN – Informação Conhecimentos gerais 

RP – Raciocínio com Palavras Raciocínio abstrato 

CB – Cubos Visuoespacialidade 

CN – Conceitos Figurativos Raciocínio Abstrato 

RM – Raciocínio Matricial Raciocínio abstrato fluido 

CF – Completar Figuras Processamento visual 

DG – Dígitos Memória operacional 

SNL – Sequência de Números e Letras Memória operacional 

AR – Aritmética Memória operacional 

CD – Código Velocidade de processamento  

PS – Procurar Símbolos Velocidade de processamento  

CA – Cancelamento Velocidade de processamento 

WISC-IV= Escala Wechsler de Inteligência para Crianças, 4ª edição. 

 

 Os descritores qualitativos da WISC-IV e WAIS-III consideram que os 

escores ponderados (mínimo=1 e máximo=19) e compostos (mínimo<20 e 

máximo=155) possuem um intervalo de variação classificada como média entre 

8 e 12 e 90 e 109, respectivamente (32,83).  
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Tabela 15 – Quociente de inteligência, índices fatoriais e subtestes e respectivos 

constructos avaliados pela escala de inteligência WAIS-III. 

Variáveis Constructo Avaliado 

Quociente de Inteligência  

QIT – Quociente de Inteligência Total Inteligência global 

QIV – Quociente de Inteligência Verbal Inteligência verbal 

QIE – Quociente de Inteligência de Execução Inteligência de execução 

Índices Fatoriais  

ICV – Índice de Compreensão Verbal Compreensão e expressão verbal 

IOP – Índice de Organização Perceptual Visuopercepção 

IMO – Índice de Memória Operacional Memória operacional 

IVP – Índice de Velocidade de Processamento Velocidade de processamento 

Subtestes  

VC – Vocabulário Conhecimento de vocabulário 

SM – Semelhanças Raciocínio Abstrato 

CO – Compreensão Compreensão de regras sociais 

IN – Informação Conhecimentos gerais 

CF – Completar Figuras Processamento visual 

CB – Cubos Visuoespacialidade 

RM – Raciocínio Matricial Raciocínio abstrato fluido 

AF – Arranjo de Figuras Visuoconstrução 

AO – Armar Objetos Visuoconstrução 

DG – Dígitos Memória de operacional 

AR – Aritmética Memória de operacional 

SNL – Sequência de Números e Letras Memória de operacional 

CD – Códigos Velocidade de processamento  

PS – Procurar Símbolos Velocidade de processamento  

WAIS-III= Escala Wechsler de Inteligência para Adultos, 3ª edição. 

 

 A escala para adultos WAIS-III (32,84) também possui 15 subtestes 

(Tabela 15): vocabulário, semelhanças, compreensão, informação, completar 

figuras, cubos, raciocínio matricial, arranjo de figuras, armar objetos, dígitos, 

aritmética, sequência de números e letras, códigos e procurar símbolos. Alguns 

destes subtestes diferenciam-se dos avaliados pela WISC-IV. A combinação dos 

subtestes geram os quatro índices fatoriais: índices de compreensão verbal, 

memória operacional, organização perceptual e velocidade de processamento. 

A composição dos índices de compreensão verbal e de memória operacional 
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resulta no quociente de inteligência de execução, e a dos índices de organização 

perceptual e velocidade de processamento o quociente de inteligência de 

execução. O quociente de inteligência é derivado dos quocientes verbal e de 

execução. 

    

4.4.6 Escala de comportamento adaptativo Vineland-3 (ECA-V3) 

 

 A ECAV-3 (Critério II) avalia o comportamento adaptativo da população 

entre as faixas etárias de zero a 90 anos e o respondente é o cuidador 

responsável. Para o estudo foi adotado o Formulário de Entrevista Extensivo. 

Este é um instrumento que possui tradução para o português(Br) com 

normatização para a população americana (34).  

 A escala é composta por quatro domínios quantificados em escores 

padrão (mínimo=20 e máximo=140) : comunicação (COM), atividades de vida 

diária (AVD), socialização (SOC) e motricidade (MOT). Cada domínio possui três 

subdomínios quantificados em escores v-escala (mínio=1 e máximo=24): 

comunicação - receptiva (REC), expressiva (EXP) de escrita (ESC); atividades 

de vida diária - pessoal (PES), doméstica (DOM) e de brincar/lazer (BRI); 

socialização - relações interpessoais, comunitária (CMD) e habilidades de 

enfretamento (ENF). A composição dos domínios resulta no escore padrão do 

comportamento adaptativo composto (CAC) que representa o funcionamento 

adaptativo global (Tabela 16) A ECA-V3 também apresenta descritores 

qualitativos que classificam os escores padrão e v-escala. A classificação 

“adequado” (média) varia de 86 a 114 pontos e 13 a 17 pontos, respectivamente.  
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Tabela 16 - Domínios e subdomínios e respectivos constructos da escala de 

comportamento adaptativo 

Domínios e Subdomínios Constructo Avaliado 

Comportamento Adaptativo  

CAC – Comportamento adaptativo composto Nível independência pessoal e social. 

Domínios  

COM – Comunicação Habilidades de Comunicação 

AVD – Atividades de vida diária Habilidades de Vida Diária 

SOC – Socialização Habilidades Sociais 

Subdomínios  

REC – Receptiva Comunicação receptiva 

EXP – Expressiva Comunicação expressiva verbal 

ESC – Escrita Leitura e escrita 

PES – Pessoal Autossuficiência e cuidados de saúde 

DOM – Doméstica Realização de tarefas domésticas 

CMD – Comunidade Convivência em sociedade 

RIN – Relacionamentos interpessoais Relacionar-se com os outros. 

BRI – Brincar e lazer Envolvimento em atividades de lazer 

ENF – Habilidades de enfretamento Controle comportamental e emocional 

 

   

4.4.7 Exame físico otorrinolaringológico (ExFORL)  

 

 O ExFORL (Critério III) foi desenvolvido em formato de checklist, com o 

objetivo de identificar alterações anatômicas na face, orelhas, nariz, cavidade 

oral, lábios, dentes e língua por meio da técnica de otoscopia e oroscopia. O 

instrumento foi dividido em três categorias de investigação: craniofacial e 

cavidades nasal e oral. As categorias do ExFORL foram descritas em 

frequências absoluta e relativa e analisadas qualitativamente (Anexo J).   
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4.4.8 Exame de nasofibroscopia velofaríngea (ExNVelo) 

 

 O ExNVelo (Critério III) foi organizado em formato de checklist, com o 

objetivo de para avaliar a morfologia nasal faríngea e laríngea e a função 

velofaríngea durante a fala através do uso de nasofibroscópio (Tabela 17). O 

instrumento foi dividido em três categorias de investigação: craniofacial e 

cavidades nasal e oral. As categorias do ExNVelo foram descritas em 

frequências absoluta e relativa e analisadas qualitativamente (Anexo K) .   

 

Tabela 17 - Especificação do enfoque investigativo da avaliação estrutural e 
funcional do exame de nasofibroscopia velofaríngea 

Variáveis Enfoque investigativo 

Avaliação estrutural 
Tipificação da identificação de alterações do tipo: desvio de 
septo, hipertrofia de conchas superiores, hinorréia hilina,  
faringe e adenoide  

Avaliação funcional 
Características da movimentação das paredes laterais, 
movimentação ântero-posterior, fechamento velofaríngeo e 
deglutição 

 

 

4.5 Procedimentos 

 

 O trabalho de pesquisa foi iniciado após aprovação do projeto pela CEP 

do HCFMUSP. Conforme o fluxograma do desenho experimental estabelecido 

(Figura 3), a pesquisa foi iniciada pela realização de um estudo piloto com 

pacientes não sindrômicos vinculados ao Ambulatório de Foniatria do 

HCFMUSP. Os procedimentos para a realização do estudo piloto foram 

executado no período de 09/09/2019 à 11/03/2020 e objetivou avaliar a 

viabilidade dos procedimentos e tempo de execução (Tabela 18) e a eficiência 

dos instrumentos (Tabela 9) estabelecidos para o PAM. Somente após a análise 

dos dados do estudo piloto e confirmação de ter sido atingido os objetivos 
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previstos para este procedimento (Figura 3), os pacientes com a SFH foram 

contatados por telefone a partir da consulta dos dados no sistema eletrônico e 

no prontuário físico do HCFMSUP. 

 A coleta de dados (Tabela 18) foi iniciada em 09/09/2020. Durante o 

período de 22/03/2020 à 08/09/2020 as atividades de coleta foram suspensas 

em decorrência do estado de calamidade pública pelo coronavírus SARS-CoV 

(Covid-19) decretado em 20/03/2020 (90). Em 09/09/2020 a coleta pode ser 

retomada gradualmente com a reabertura dos atendimentos ambulatoriais no 

HCFMUSP e com o cumprimento dos protocolos sanitários vigentes. 

  

Tabela 18 – Procedimentos, tempo de aplicação, profissional responsável e local 
e local de execução do estudo 

Procedimento Tempo Profissional Local de Execução 

Avaliação Foniátrica 120’ 
ORL/ 

Foniatra 
Divisão de Psicologia 

Exame Audiológico 60’ Fonoaudióloga Ambulatório de Audiologia 

Avaliação da 

Inteligência e do 

Comportamento 

Adaptativo 

180’ 
Psicóloga/ 

Neuropsicóloga 
Divisão de Psicologia  

Exame Físico ORL 60’ 
ORL/ 

Foniatra 

Ambulatório de 

Nasofibroscopia 

Devolutiva 60’ 
Psicóloga/ 

Neuropsicóloga 
Divisão de Psicologia  

 

 

 

 O PAM foi desenvolvido para ser executado em três dias (Figura 6) com 

o objetivo de reduzir ao máximo o deslocamento dos pacientes para o hospital, 

para evitar vieses de cansaço mental e físico e exposição ao risco de 

contaminação devido a condição do estado de pandemia. Os responsáveis pelos 

pacientes foram contatados por telefone e concordaram com a realização dos 

quatro procedimentos previstos pelos critérios de inclusão (Tabela 8) e tempo 

dispendidos para cada um deles (Tabela 18).



 

 

5
8
 

 

             Figura 6 – Fluxograma da coleta de dados 

TALE: Termo de Assentimento Livre e Esclarecido; TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; AFoni: Anamnese 
Foniátrica; ExFoni: Exame Foniátrico; ExAud: Exame Audiológico; ACog: Anamnese Cognitiva; ECA-V3: Escala de Comportamento 
Adaptativo Vineland, 3ª edição; WISC-IV: Escala Wechsler de Inteligência para Crianças, 4ª edição; WAIS-III: Escala Wechsler de 
Inteligência para Adultos, 3ª edição; ExFORL: Exame Físico Otorrinolaringológico; ExNVelo: Exame de Nasofibroscopia 
Velofaríngea. 
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 O agendamento para a coleta foi realizado conforme a ordem de contato 

e aceite dos mesmos em dias não consecutivos e conforme disponibilidade de 

agenda dos ambulatórios e dos pacientes. A execução dos procedimentos 

envolveu o uso de três ambulatórios e o envolvimento de três profissionais 

(Tabela 18). Todos os procedimentos foram executados no período da manhã e 

pelas mesmas profissionais. Cada paciente foi conduzido para a realização dos 

procedimentos uma única vez.  

 A avaliação foniátrica e o exame audiológico previstos para o primeiro de 

coleta foram realizados em duas e uma hora, respectivamente. A avaliação da 

inteligência e do comportamento adaptativo foi executada em quatro horas. Os 

exames físico otorrinolaringológico e de nasofibroscopia velofaríngea previstos 

para o segundo dia foram executados em uma hora. No terceiro dia foi realizado 

pela psicóloga/neuropsicóloga uma devolutiva com duração de uma hora de todo 

os resultados obtidos em cada procedimento executado (Tabela 18 e Figura 6).  

 A coleta foi encerrada em 16/03/2021. 

 

4.5 Análise estatística 

 

 Os dados dos protocolos ACog, AFoni, ExFORL e ExVelo foram 

analisados qualitativamente de modo a oferecer indicações de percentual de 

incidência.  

 Os escores brutos dos subtestes da WISC-IV e WAIS-III foram 

convertidos em escores ponderados – a partir destes foram obtidos os escores 

compostos dos índices fatoriais e do quociente de inteligência total.  

 Os escores brutos dos subdomínios da ECA-V3 foram convertidos em 

escores V-escala e que resultaram na quantificação dos escores compostos 

indicados pelos três domínios avaliados pela escala. Foi realizado uma análise 
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qualitativa a partir dos referenciais esperados para a média populacional, 

conforme proposta apresentada pelos autores dos instrumentos.  

 Os resultados do ExFoni foram analisados quantitativamente a partir da 

conversão dos escores brutos em percentuais de acertos.  

 Para a verificação da significância dos escores foram realizadas análises 

a partir do Teste t-Student com valor de p<0,05 e para a checagem da 

consistência interna dos itens foi utilizado o Alpha de Cronbach com valor de 

α=95%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 

As Unidades de Genética do Instituto da Criança e de Endocrinologia 

Genética do HCFMUSP indicaram o total de 9 pacientes com diagnóstico 

molecular de SFH para a participação. Destes, apenas 6 pacientes possuíam os 

dados pessoais de contato atualizados no sistema de cadastro do hospital. 

Todos os pacientes contatados concordaram com a participação, no entanto, 

uma paciente informou que estava prestes a se mudar para outro país e não foi 

possível conciliar as agendas dos procedimentos antes do evento. 

A apresentação dos dados foi organizada de modo a apresentar as 

características gerais da amostra, seguida dos resultados individuais e da média 

amostral obtidos em cada instrumento conforme ordem de aplicação (Tabela 18 

e Figura 3). Para a identificação dos resultados individuais foi adotado a 

representação numérica ordinal na exata sequência em que a coleta dos dados 

foi realizada. Ou seja, a “Paciente 1” foi a primeira paciente e o “Paciente 5” foi 

o último. 

 

 

5.1 Características gerais da amostra 

  

 A amostra do estudo foi composta por cinco pacientes (Tabela 19). Quatro 

eram no sexo masculino (80%) e uma do sexo feminino (20%). As idades 

variaram entre as faixas etárias de 11 a 29 anos (17,80 ± 7,26), sendo dois com 

11 e 12 anos (11,50 ± 0,71; 40%) e três entre 17 a 29 anos (22,00 ± 6,24; 60%). 

Todos os pacientes eram solteiros e filhos únicos (100%). Três pacientes 

possuíam a cor de pela branca e eram da classe social B2 (60%) e dois de cor 

negra e classe social D (20%). Apesar de todos terem histórico de frequência 

escolar, nenhum dos pacientes era alfabetizado (100%). 
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        Tabela 19 – Perfil sociodemográfico e socioeconômico da amostra (n=5) 

 Variáveis 
Pacientes  Total 

1 2 3 4 5  n (%) 

 Sexo        

   Feminino +      1 (20) 

   Masculino  + + + +  4 (80) 

 Idade        (M=17,80; DP=7,26)        

   11 – 12   (M=11,50; DP=0,71)    + +  2 (40)  

   17 – 29   (M=22,00; DP=6,24) + + +    3 (60) 

 Estado civil        

   Solteiro + + + + +   5 (100) 

 Grupo étnico        

   Branco  +  + +  3 (60) 

   Negro +  +    2 (40) 

 Classe Social        

   Classe B2  +  + +  3 (60) 

   Classe D +  +    2 (40) 

 Escolarização        

   Não alfabetizado + + + + +    5 (100) 

        n= frequência absoluta; %= relativa; M= média; DP= desvio padrão. 

 

 

5.2 Anamnese foniátrica (AFoni) 

 

 Todos os responsáveis pelos cinco pacientes responderam a AFoni 

(100%). O tempo de execução previsto de 60 minutos foi atingido em todos os 

casos (100%). Intercorrências pré e perinatais foram relatadas em 20% dos 

casos e pós-natal 40%. Todos os pacientes apresentaram dificuldades para 

atingir os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor (100%). O atraso do 

desenvolvimento da linguagem e fala foi o marco que apresentou maior 

incidência na amostra (100%) (Tabela 20). 
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Tabela 20 – Resultados individuais e de frequência absoluta e relativa dos eventos 
pré, peri e pós-natal e dos marcos do desenvolvimento (n=5)  

Categoria 
Pacientes  Total 

n (%) 1 2 3 4 5 

Eventos no pré-natal       1 (20) 

  Complicações renais do feto   +    1 (20) 

Eventos no perinatal       1 (20) 

   Ingestão de mecônio   +    1 (20) 

Eventos no pós-natal       2 (40) 

   Internação hospitalar +  +    2 (40) 

   Icterícia   +    1 (20) 

   Uso de oxigênio   +    1 (20) 

 Marcos do neurodesenvolvimento         5 (100) 

   Sentar sem apoio entre 12 / 24 meses   +  +  2 (40) 

   Não engatinhou  + +  +  3 (60) 

   Primeiras palavras entre 24 / 36 meses + + + + +    5 (100) 

   Não verbaliza frases completas + + + + +    5 (100) 

   Andar sem apoio entre 24 / 36 meses   +  +  2 (40) 

   Desfralde diurno com 6 anos     +  1 (20) 

   Desfralde noturno não atingido     +  1 (20) 

   Vestir-se sozinho com 7 anos  + +    2 (40) 

   Não se veste sozinho     +  1 (20) 

n= frequência absoluta; %= relativa. 

 

 

 Os pacientes passaram por avaliação e/ou mantinham seguimento clínico 

em diversas áreas de especialidades com intervalo de frequência variável devido 

as alterações e comorbidades associadas a síndrome. As especialidades 

clínicas mencionadas em 100% dos casos foram: genética, endocrinologia, 

neurologia, otorrinolaringologia e fonoaudiologia. Cerca de 60% faziam 

seguimento oftalmológico e psiquiátrico; 40% eram acompanhados por 

profissionais da cardiologia, dermatologia, gastroenterologia, odontologia, 

ortopedia e pneumologia; e 20% pela urologia, foniatria e psicologia (Tabela 21). 
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Tabela 21 – Resultados individuais e de frequência absoluta e relativa das 
especialidades clínicas e respectivas alterações e/ou diagnósticos 
mencionadas na anamnese foniátrica (n=5) 

Especialidades e alterações/diagnósticos 
Pacientes  Total 

n (%) 1 2 3 4 5 

   Genética         5 (100) 

    Síndrome de Floating-Harbor    + + + + +    5 (100) 

   Endocrinologia         5 (100) 

  Hipotireoidismo +      1 (20) 

  Atraso da maturação óssea + + + + +    5 (100) 

 Neurologia          5 (100) 

  Atraso do DNPM + + + + +     5 (100) 

  Cisto aracnóide  +      1 (20) 

  Epilepsia     +   1 (20) 

  Microcefalia + + +      3 (60) 

 Otorrinolaringologia          5 (100) 

  Apnéia  +     1 (20) 

  Disfagia    + +  2 (40) 

  Fissura labiopalatina     +  1 (20) 

  Renite   +    1 (20) 

  Perda auditiva + +     2 (40) 

 Fonoaudiologia          5 (100) 

  Dificuldade de articulação fonêmica + + + + +     5 (100) 

   Oftalmologia        3 (60) 

  Astigmatismo  + + +    3 (60) 

  Miopia  + + +    3 (60) 

 Psiquiatria        3 (60) 

  Agressividade   + + +   3 (60) 

  Transtorno do Espectro do Autismo     +   1 (20) 

  Hiperssexualidade   +     1 (20) 

 Cardiologia       2 (40) 

  Arritmia cardíaca   +    1 (20) 

  Insuficiência da válvula tricúspide  +     1 (20) 

 Dermatologia       2 (40) 

  Cisto dermóide  +     1 (20) 

  Dermatite atópica     +  1 (20) 

 Gastroenterologia       2 (40) 

   Hernia inguinal  +     1 (20) 

   Refluxo    +   1 (20) 

   Doença celíaca    +   1 (20) 

continua... 
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...continuação. 

Tabela 20 – Resultados individuais e de frequência absoluta e relativa das 
especialidades clínicas e respectivas alterações e/ou diagnósticos 
mencionadas na anamnese foniátrica (n=5) 

Especialidades e alterações/diagnósticos 
Pacientes  Total 

n (%) 1 2 3 4 5 

 Odontologia       2 (40) 

   Calcificação dentária  +     1 (20) 

   Fissura labiopalatina     +  1 (20) 

  Ortopedia       2 (40) 

    Braquimetatarsia      +  1 (20) 

    Desvio de quadril    +   1 (20) 

 Pneumonologia       2 (40) 

  Asma     +  1 (20) 

  Fibrose cística    +   1 (20) 

 Urologia       1 (20) 

   Incontinência urinária   +    1 (20) 

  Foniatria        1 (20) 

   Atraso do desenvolvimento da linguagem +      1 (20) 

   Atraso do desenvolvimento da fala +      1 (20) 

   Dificuldade de aprendizagem +      1 (20) 

  Psicologia       1 (20) 

   Dificuldades de socialização e independência +      1 (20) 

n= frequência absoluta; %= frequência relativa. 
 

 Nas categorias quantitativas da AFoni foi perguntado aos responsáveis 

sobre a percepção dos mesmos em relação ao desenvolvimento dos filhos. 

Quanto maior o escore atribuído nos itens das categorias, melhor seria o 

desenvolvimento na visão dos responsáveis. A Tabela 22 apresenta dos 

resultados deste inquérito.  

 Na percepção da responsável pela  Paciente 1, esta apresentava um 

desenvolvimento maior (escore: 71) quando comparada com os demais 

pacientes da amostra. O Paciente 5 atingiu o escore 37, menor pontuação entre 

todos. A categoria comportamento obteve os escores mais altos (10,20 ± 4,21; 

p=0,006), seguida de independência e hábitos (9,80 ± 3,19; p=0,002). A 

comunicação receptiva (6,60 ±  3,21; p=0,010) superou a comunicação 

expressiva (3,60 ±  2,30; p=0,025). A categoria alimentação, que investiga sobre 
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as dificuldades de deglutição de líquidos e sólidos, apresentou o mais baixo 

escore da amostra (2,00 ±  0,71; p=0,003) (Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Escores individuais, média e desvio padrão obtidos nas categorias de 
comunicação receptiva e expressiva, independência pessoal e 
hábitos, sono, comportamento, humor e dinâmicas familiar e 
educacional da anamnese foniátrica (n=5) 

Categorias 
Pacientes 

M ± DP p 
1 2 3 4 5 

Total Geral 71 65 46 68 37 58,20 ±  14,96 0,001 

Alimentação 2 2 2 3 1 2,00 ±  0,71 0,003 

Aleitamento materno 0 1 0 1 0 0,40 ±  0,55 0,178 

Aleitamento artificial 0 0 0 0 0 - - 

Deglutição de líquidos 0 0 0 0 0 - - 

Ingestão de sólidos 1 1 1 1 1 1,00 ±  0,00 - 

Deglutição de sólidos 1 0 1 1 0 0,60 ±  0,55 0,070 

Comunicação Receptiva 9 7 5 10 2 6,60 ±  3,21 0,010 

 Fala dos pais 2 2 1 2 1 1,60 ±  0,55 0,003 

 Fala dos familiares 2 2 1 2 0 1,40 ±  0,89 0,025 

 Fala de desconhecidos 2 1 1 2 0 1,20 ±  0,84 0,033 

 Ordem simples 2 2 2 2 1 1,80 ±  0,45 0,001 

 Ordens complexas 1 0 0 2 0 0,60 ±  0,89 0,208 

Comunicação Expressiva 7 5 2 2 2 3,60 ±  2,30 0,025 

 Compreensível 1 1 0 0 0 0,40 ±  0,55 0,178 

 Trocas/omissões fonêmicas 1 0 0 2 0 0,60 ±  0,89 0,208 

 Comp. pelos pais 1 2 1 0 1 1,00 ±  0,71 0,034 

 Comp. por familiares 1 2 0 0 0 0,60 ±  0,89 0,208 

 Comp. por desconhecidos 1 0 0 0 0 0,20 ±  0,45 0,374 

 Uso de gestos indicativos 2 0 1 0 1 0,80 ±  0,84 0,099 

Independência e Hábitos 12 12 8 12 5 9,80 ±  3,19 0,002 

 Comer sozinho(a) 2 2 2 2 1 1,80 ±  0,45 0,001 

 Vestir-se sozinho(a) 2 2 2 2 1 1,80 ±  0,45 0,001 

 Calçar-se sozinho(a) 2 2 1 2 0 1,40 ±  0,89 0,025 

 Escovar os dentes sozinho(a) 2 2 0 2 0 1,20 ±  1,10 0,070 

 Utiliza chupeta 1 1 1 1 1 1,00 ±  0,00 - 

 Utiliza mamadeira 1 1 1 1 0 0,80 ±  0,45 0,016 

 Chupa o(s) dedo(s) 1 1 0 1 1 0,80 ±  0,45 0,016 

 Baba 1 1 1 1 1 1,00 ±  0,00 - 

Sono 9 7 6 7 7 7,20 ±  1,10 0,000 

 Agitação noturna 2 1 1 2 0 1,20 ±  0,84 0,033 

 Bruxismo 2 2 0 1 2 1,40 ±  0,89 0,025 

 Apneia 2 0 1 1 1 1,00 ±  0,71 0,034 

 Sonambulismo 2 2 2 2 2 2,00 ±  0,00 - 

 Sonolência diurna 1 2 2 1 2 1,60 ±  0,55 0,003 

continua... 

 



69 
 
 

 

...continuação. 

Tabela 22 – Escores individuais, média e desvio padrão obtidos nas categorias de 
comunicação receptiva e expressiva, independência pessoal e 
hábitos, sono, comportamento, humor e dinâmicas familiar e 
educacional da anamnese foniátrica (n=5) 

Categorias 
Pacientes 

M ± DP p 
1 2 3 4 5 

Comportamento 14 12 11 11 3 10,20 ±  4,21 0,006 

 Contato visual 2 2 2 2 0 1,60 ±  0,89 0,016 

 Agressividade 2 2 1 1 1 1,40 ±  0,55 0,005 

 Apatia 2 2 2 2 2 2,00 ±  0,00 - 

 Desatenção 2 0 2 1 0 1,00 ±  1,00 0,089 

 Agitação 2 2 2 2 0 1,60 ±  0,89 0,016 

 Isolamento social 2 2 0 2 0 1,20 ±  1,10 0,070 

 Estereotipias 2 2 2 1 0 1,40 ±  0,89 0,025 

Humor 11 6 4 9 10 8,00 ±  2,92 0,004 

 Alegria 2 1 2 1 2 1,60 ±  0,55 0,003 

 Tristeza 2 1 0 0 2 1,00 ±  1,00 0,089 

 Afetividade 2 1 2 1 2 1,60 ±  0,55 0,003 

 Pedir desculpas 1 1 0 2 0 0,80 ±  0,84 0,099 

 Medo 2 2 0 2 2 1,60 ±  0,89 0,016 

 Frustração 2 0 0 1 2 1,00 ±  1,00 0,089 

 Ciúmes 0 0 0 2 0 0,40 ±  0,89 0,374 

Dinâmica Familiar 7 10 6 11 6 8,00 ±  2,35 0,002 

 Divergências entre o casal 2 2 2 2 1 1,80 ±  0,45 0,001 

 Divergências do casal 2 2 2 1 1 1,60 ±  0,55 0,003 

 Divergências familiares 2 2 2 2 2 2,00 ±  0,00 - 

 Convivência com amigos 0 0 0 0 2 0,40 ±  0,89 0,374 

 Práticas de atividades de lazer 1 2 0 2 0 1,00 ± 1,00 0,089 

 Práticas de viagens 0 2 0 2 0 0,80 ±  1,10 0,178 

 Práticas de passeios culturais 0 0 0 2 0 0,40 ±  0,89 0,374 

Dinâmica Escolar 4 4 1 5 4 3,60 ±  1,52 0,006 

 Atingiu a alfabetização 0 0 0 0 0 - - 

 Frequenta(ou) a escola 1 1 1 1 1 1,00 ±  0,00 - 

 Reprovação escolar 1 1 0 1 1 0,80 ±  0,45 0,016 

 Dificuldades escolares 0 0 0 0 0 - - 

 Reforço escolar 1 1 0 1 1 0,80 ±  0,45 0,016 

 Apoio de auxiliar de sala 1 0 0 1 1 0,60 ±  0,55 0,070 

 Apoio para com os deveres 0 0 0 0 0 - - 

 Rotina de estudos 0 1 0 1 0 0,40 ±  0,55 0,178 

 Hábitos de leitura 0 0 0 0 0 - 0,006 

*Teste: t-Student; ** valor-p<0,05. 
 M= média; DP= desvio padrão; p= valor-p. 
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Gráfico 1 – Percepção dos responsáveis sobre o desenvolvimento dos filhos nas 
categorias avaliadas pela anamnese foniátrica (n=5) 

 

  

 O Gráfico 1 demonstra que as responsáveis pelos Paciente 3 e 5, que 

possuíam 29 e 12 anos respectivamente, apresentava um comprometimento do  

desenvolvimento abaixo da média amostral, com uma diferença de apenas nove 

pontos entre os mesmos. Considerando que o Paciente 5 tinha o diagnóstico de 

TEA e o Paciente 3 não, há uma semelhança de desenvolvimento global (todas 

as categorias) com diferenças mais expressivas nas categorias humor e 

comportamento, respectivamente.   

 

 

5.3 Exame foniátrico (ExFoni) 

 

 As provas contidas no ExFoni foram possíveis de serem aplicadas 

integralmente em 60% da amostra (pacientes 1, 2 e 3). Não foi possível concluir 

o ExFoni no Paciente 4 devido a apresentação de alterações comportamentais 

(agressividade) durante a execução do mesmo. A intensa agitação psicomotora 

do Paciente 5 que também possuía o diagnóstico de TEA inviabilizou a tentativa 
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de aplicação do ExFoni. Portanto, os dados apresentados na Tabela 23 referem-

se aos resultados obtidos pelos Pacientes 1, 2 e 3.  

  

Tabela 23 – Percentual de acertos individuais, média e desvio padrão atingidos 
dos domínios e subdomínios das provas foniátricas (n=3) 

Domínios e Subdomínios 
Pacientes  

  M ± DP p 
1 2 3  

Provas Foniátricas Total 45,06 45,92 33,05  41,34 ± 7,20 0,010 

Consciência Corporal 80,00 70,00 90,00  80,00 ± 10,00 0,005 

Orientação 20,00 40,00 80,00  46,67 ± 30,55 0,118 

Discriminação 92,11 78,95 57,89  76,32 ± 17,26 0,017 

Discriminação Visual 93,33 93,33 73,33  86,66 ± 11,55 0,006 

Cores 80,00 100,00 100,00  93,33 ± 11,55 0,005 

Objetos 100,00 90,00 60,00  83,33 ± 20,82 0,020 

Igualdade 100,00 90,00 60,00  83,33 ± 20,82 0,020 

Discriminação Auditiva 87,50 25,00 0,00  37,50 ± 45,07 0,286 

Orelha Direita 100,00 25,00 0,00  41,67 ± 52,04 0,300 

Orelha Esquerda 75,00 25,00 0,00  33,33 ± 38,19 0,270 

Memória 15,00 30,00 20,00  21,67 ± 7,64 0,039 

Memória Visual 20,00 80,00 60,00  53,33 ± 30,55 0,094 

Memória Auditiva 13,33 13,33 6,67  11,11 ± 3,85 0,038 

Dígitos 0,00 20,00 0,00    6,67 ± 11,55 0,423 

Frases 20,00 10,00 10,00  13,33 ± 5,77 0,057 

Comunicação 29,41 26,47 29,41  28,43 ± 1,70 0,001 

Comunicação Receptiva Auditiva 20,00 50,00 50,00  40,00 ± 17,32 0,057 

Comunicação Expressiva Verbal 50,00 25,00 31,25  35,42 ± 13,01 0,042 

Vocabulário 50,00 40,00 50,00  46,67 ± 5,77 0,005 

Frase Oral 50,00 0,00 0,00  16,67 ± 28,87 0,423 

Comunicação Escrita 0,00 0,00 0,00  - - 

Habilidade Acadêmicas 25,61 28,05 20,73  24,80 ± 3,73 0,007 

Reconhecimento 42,50 42,50 42,50  42,50 ± 0,00 - 

Números 10,00 40,00 50,00  33,33 ± 20,82 0,109 

Letras 70,00 70,00 60,00  66,67 ± 5,77 0,002 

Sílabas 40,00 30,00 50,00  40,00 ± 10,00 0,020 

Palavras 50,00 30,00 10,00  30,00 ± 20,00 0,122 

Manipulação Silábica 40,00 30,00 0,00  23,33 ± 20,82 0,192 

Ordem Direta 80,00 60,00 0,00  46,67 ± 41,63 0,192 

Ordem Inversa 0,00 0,00 0,00  - - 

Habilidades Aritméticas 0,00 9,38 0,00    3,13 ± 5,42 0,423 

Motricidade 66,67 71,79 17,95  52,14 ± 29,72 0,093 

Fina 76,67 80,00 0,00  52,22 ± 45,26 0,184 

Grossa 33,33 44,44 77,78  51,85 ± 23,13 0,060 
 

*Teste: t-Student; **valor-p<0,05. 

M= média; DP= desvio padrão, p= valor-p.  
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 De todos os pacientes, o Paciente 2 foi apresentou o escore percentual 

de acertos mais alto no domínio provas foniátricas total (escore: 45,06) e 

destacou-se positivamente nos subdomínios discriminação visual (escore: 

93,33) e motricidade fina (escore: 80,00). Neste mesmo domínio, a Paciente 2 

(escore: 45,06) superou o Paciente 3 (escore: 33,05) (Tabela 23).   

 Os resultados da média percentual dos subdomínios discriminação visual 

(86,66 ± 11,55; p=0,006), discriminação auditiva (37,50 ± 45,07,55; p=0,286), 

memória visual (53,33 ± 30,55; p=0,094) e memória auditiva (11,11 ± 3,85; 

p=0,038) revelam que as habilidades com input visual e output práxico superam 

habilidades com input auditivo e output verbal (Gráfico 2).  

  

Gráfico 2 – Comparação da média percentual de acertos dos subdomínios 
discriminação visual e auditiva, memória visual e auditiva e 
comunicação receptiva auditiva e expressiva verbal do exame 
foniátrico (n=3) 
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5.4 Exame audiológico (ExAud) 

Tabela 24 – Resultados do exame audiológico (n=4) 

 Paciente 1  Paciente 2  Paciente 3  Paciente 4 

OD OE  OD OE  OD OE  OD OE 

LRF 15dB 15dB  15dB 10dB  15dB 15dB  20dB 25dB 

IPRF            

Intensidade 45dB 45dB  45dB 40dB  - -  - - 

Monossílaba (25) 76% 88%  - -  - -  - - 

Dissílaba (25) - -  84% 76%  - -  - - 

Reflexo Acústico            

500Hz Ausente Ausente  - -  - -  Ausente 120 

1000Hz Ausente Ausente  - -  - -  Ausente 115 

2000Hz Ausente Ausente  - -  - -  Ausente Ausente 

4000Hz Ausente Ausente  - -  - -  Ausente Ausente 

Imitanciometria Curva A Curva A  - -  - -  Curva Ar Curva Ar 

Resultado 

PAN 
moderada 

em 4000Hz 
e leve em 
6000 Hz 

Normal  

PA  
leve em 

6000Hz e 
Moderada 

em 8000 Hz 

PA 
 leve em 
6000Hz e 
Moderada 

em 8000 Hz 

 Normal Normal  - - 

Observações -  
▪ Imitanciômetro 

quebrado; 
 

▪ Imitanciômetro 
quebrado; SRT com 
ordem simples e partes 
do corpo;  

▪ Fala ininteligível 

 

▪ SRT com ordem simples 
e uso de figuras; 

▪ Não condicionou para a 
audiometria; 

▪ Comportamento 
agressivo 

OD= orelha direita; OE= orelha esquerda; LRF: limiar de reconhecimento de fala; dB= decibel; IPRF= índice percentual de reconhecimento de fala; Hz= hertz; 
PAN= perda auditiva neurossensorial; PA= perda auditiva; SRT= teste limiar de recepção de fala

7
3
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O ExAud (Tabela 24) foi possível de ser executado integralmente (100%) 

apenas na Paciente 1 (20%). Três pacientes (60%) completaram o exame 

audiométrico conforme sua capacidade de desenvolvimento cognitivo de 

compreensão. Um paciente (20%) realizou a audiometria tonal e vocal e dois 

(40%) realizaram a audiometria condicionada. Dois pacientes apresentaram 

perda auditiva leve a moderada em frequências altas (40%). Dois pacientes não 

realizaram a audiometria por alteração comportamental psiquiátrica de 

agressividade e transtorno do espectro autista (40%).  

  

5.5 Anamnese cognitiva (ACog) 

 

 Os dados possíveis de serem coletados através da ACog foram utilizados 

para a descrição da caracterização da amostra (vide tópico 5.1).  

 

 

5.6 Escalas Wechsler de inteligência (WISC-IV e WAIS-III) 

 

Foi possível avaliar integralmente a inteligência de quatro pacientes 

(80%), destes três através da WAIS-III (75%) e um pela WISC-IV (25%). As 

condições comportamentais inviabilizaram a aplicação da WISC-IV no Paciente 

5.  

Todos os pacientes que foram avaliados (n=4) apresentaram um QIT 

abaixo dos indicadores de desempenho da média populacional (≤90) previstos 

pelas escalas. A performance da inteligência global da Paciente 1 superou o 

restante da amostra (QIT=64) e destacou-se em habilidades de compreensão 

verbal e organização perceptual (ICV=70; IOP=70). Os Pacientes 2 e 3 

apresentaram a mesma performance da inteligência global (QIT=54), contudo os 

desempenhos individuais demonstraram que o Paciente 2 destacou-se em 

habilidades de memória operacional e velocidade de processamento (IMO=64 e 
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IVP=63) e o Paciente 3 em organização perceptual e compreensão verbal 

(IOP=68 e ICV=60) (Tabela 25).  

 

 

 

Tabela 25 - Escores individuais, média e desvio padrão da amostra nas escalas 
inteligência WISC-IV e WAIS-III 

Variáveis 
Pacientes  

M ± DP p 
1 2 3 4  

Quocientes de inteligênciaI        

Quociente de inteligência totala,b 64 54 54 42  53,50 ± 9,00 0,001 

Quociente de inteligência verbalb 65 58 56 -  59,67 ± 4,73 0,002 

Quociente de inteligência de execuçãob 68 58 61 -  62,33 ± 5,13 0,002 

Índices FatoriaisII        

Índice de compreensão verbala,b 70 56 60 45     57,75 ± 10,34 0,002 

Índice de organização perceptuala,b 70 57 68 45     62,00 ± 9,29 0,001 

Índice de memória operacionala,b 62 64 52 53     57,75 ± 8,88 0,001 

Índice de velocidade de processamentoa,b 63 63 52 45   55,75 ± 8,85 0,001 

Subtestesb        

Vocabulárioa,b 7 2 4 1  3,50 ± 2,66 0,077 

Semelhançasa,b 3 1 1 1  1,50 ± 1,00 0,058 

Compreensãoa,b 5 1 2 1  2,25 ± 1,89 0,098 

Informaçãoa,b 4 4 4 1  3,25 ± 1,50 0,023 

Completar Figurasa,b 6 1 5 1  3,25 ± 2,63 0,090 

Cubosa,b 3 3 4 1  2,75 ± 1,26 0,022 

Raciocínio Matriciala,b 5 4 4 1    3,5 ± 1,73 0,027 

Arranjo de Figurasb 4 3 3 -  3,33 ± 0,58 0,010 

Armar Objetosb 5 6 4 -  5,00 ± 1,00 0,013 

Conceitos Figurativosa - - - 4  4,00 ± 0,00 - 

Dígitosa,b 2 3 1 1  1,75 ± 0,96 0,035 

Aritméticaa,b 4 5 2 1  3,00 ± 1,83 0,046 

Sequência de Números e Letrasa,b 3 2 2 1  2,00 ± 0,82 0,016 

Códigoa,b 6 4 2 1  3,25 ± 2,22 0,061 

Procurar Símbolosa,b 1 3 2 1  1,75 ± 0,96 0,035 

Cancelamentoa - - - 6  6,00 ± 0,00 - 

*Teste: t-Student; **valor-p<0,05. 
I Escores compostos; II Escores ponderados; a Escala Wechsler de Inteligência para Crianças 
(WISC-IV);     b Escala Wechsler de Inteligência para Adultos (WAIS-III). 

M= média; DP= desvio padrão; p= valor-p; QIT= quociente de inteligência total; QIV= quociente 
de inteligência verbal; QIE= quociente de inteligência de execução 

 
 

A amostra demonstrou que médias das habilidades de inteligência de 

execução (QIE=62,33 ± 5,13; p=0,002) superaram as verbais (QIV=59,67± 4,73; 

p=0,002) (Tabela 25). O IOP (57,75±8,88; p=0,001) foi superior ao IVP 

(55,75±8,85; p=0,001) (Gráfico 3).    
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Gráfico 3 – Média do quociente de inteligência total e dos índices de compreensão 
verbal, organização perceptual, memória operacional e velocidade de 
processamento nas escalas de inteligência WISC-IV e WAIS-III (n=4)  

 

*Teste: t-Student; **valor-p<0,05. 
QIT= quociente de inteligência total; QIV= quociente de inteligência verbal; QIE= quociente de 
execução; ICV= índice de compreensão verbal; IMO= índice de memória operacional; IOP= 
índice de organização perceptual; IVP= índice de velocidade de processamento. 
 
 

 

 

Gráfico 4 – Média dos subtestes que compõem os índices de compreensão verbal, 
organização perceptual, memória operacional e velocidade de 
processamento das escalas de inteligência WISC-IV e WAIS-III (n=4) 

 

ICV= índice de compreensão verbal; SM= semelhanças; CO= compreensão; IN= informação; VC 
= vocabulário; IOP= índice de organização perceptual; CB= cubos; CF= completar figuras; AF= 
arranjo de figuras; RM= raciocínio matricial; AO= armar objetos; IMO= índice de memória 
operacional; DG= dígitos; SNL= sequência de números e letras; AR= aritmética; IVP= índice de 
velocidade de processamento; PS= procurar símbolos; CD= códigos. 
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 Todos os pacientes estiveram abaixo da média populacional (M=10) nos 

subtestes das escalas de inteligência (Tabela 25). Os subtestes do IOP que 

atingiram escores superiores avaliam as habilidades de execução que envolvem 

raciocínio abstrato e dedutivo visuoperceptual (AO=5,00±1,00; p= 0,013 e RM= 

4,33 ± 0,57; p=0,006) (Gráfico 4). 

 

5.7 Escala de comportamento adaptativo Vineland-3 (ECA-V3) 

 

Tabela 26 - Escores individuais, média e desvio padrão dos domínios e 
subdomínios da amostra na ECA-V3 (n=5) 

Domínios e Subdomínios 
Pacientes  

M ± DP p 
1 2 3 4 5 

Comportamento AdaptativoI         

Comportamento adaptativo composto 61 31 20 40 20  34,40 ± 17,06 0,011 

DomíniosI         

Comunicação 34 22 20 20 20  23,20 ± 6,10 0,001 

Atividades de vida diária 59 20 20 63 20  36,40 ± 22,50 0,022 

Socialização 66 48 20 34 20  37,60 ± 19,67 0,013 

SubdomíniosII         

Receptiva 10 4 1 1 1    3,40 ± 3,91 0,124 

Expressiva 1 1 1 1 1    1,00 ± 0,00 - 

Escrita 1 1 1 1 1    1,00 ± 0,00 - 

Pessoal 11 5 1 6 1    4,80 ± 4,14 0,061 

Doméstica 10 8 1 11 1    6,20 ± 4,87 0,047 

Comunidade 4 1 1 4 1    2,20 ± 1,64 0,040 

Relacionamentos interpessoais 9 4 1 4 1    3,80 ± 3,27 0,060 

Brincar e lazer 8 6 1 4 1    4,00 ± 3,08 0,044 

Habilidades de enfretamento 8 6 1 1 1    3,40 ± 3,36 0,087 

*Teste: t-Student; **valor-p<0,05. 
I Escore composto; II Escore v-escala. 
ECA-V-3= Escala de comportamento adaptativo Vineland, 3ª edição; M= média; DP= desvio 
padrão. 

 

 

Todos os responsáveis pelos cinco pacientes (100%) responderam as 

perguntas previstas pela ECA-V3. A escala evidenciou que 100% dos pacientes 

apresentavam comprometimento funcional do comportamento adaptativo 
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composto. A Paciente 1 apresentou escore superior em  comunicação (COM=34) 

e socialização (SOC=66). O Paciente 4 destacou-se em atividades de vida diária 

(AVD=  63) (Tabela 26).  

 Nenhum dos cinco pacientes (100%) atingiu a faixa de escores dos 

domínios (86 a 114) e dos subdomínios (13 a 17) considerados adequados pela 

ECA-V3  (Tabela 26). A média dos escores da amostra dos subdomínios 

avaliados evidenciou que a socialização (SOC=37,60±19,67; p=0,013) superou 

os demais subdomínios. A comunicação (COM=23,20 ± 6,10; P=0,001) foi o 

subdomínio com menor pontuação (Gráfico 5). 

 
 
 

 

Gráfico 5 – Média do comportamento adaptativo composto e dos domínios 
comunicação, atividades de vida diária e socialização da ECA-V-3 
(n=5) 

 

*Teste: t-Student;** valor-p<0,05. 
ECA-V3= Escala de Comportamento Adaptativo Vineland-3; CCA= comportamento adaptativo 
composto; COM= comunicação; AVD= atividades de vida diária; SOC= socialização; p= 
significância estatística. 
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 O Gráfico 6 apresenta as médias dos subdomínios atingidos. O 

subdomínio BRI (4,00;p=0,044) foi superior ao REL (3,80;p=0,060) e ao ENF 

(3,40;p=0,87). No domínio AVD, o subdomínio DOM (6,20;p=0,047) superou os 

demais. No domínio COM foi observado que REC (4,30;p=0,124) apresentou 

melhor desempenho quando comparado com a EXP e ESC.  

 
 
 
Gráfico 6 – Média dos subdomínios dos domínios comunicação, atividades de 

vida diária e socialização da ECAV-3 (n=5) 

 

*Teste: t-Student;** valor-p<0,05. 
ECA-V3= Escala de Comportamento Adaptativo Vineland, 3ª edição; COM= comunicação;   
EXP= expressiva; ESC= escrita; REC= receptiva; AVD= atividades de vida diária; CMD= 
comunidade; PES= pessoal; DOM= doméstica; SOC= socialização; ENF= habilidades de 
enfrentamento; REL= relacionamentos interpessoais; BRI= brincar e lazer. 

 

 

 

5.8 Exame físico otorrinolaringológico (ExFORL) 

 

Através do ExFORL foi possível identificar que 100% da amostra 

apresentavam dismorfismo craniofacial. As características de filtro labial curto, 

lábios finos e perímetro cefálico menor esteve presente em 40% dos pacientes. 

Alterações nas cavidades nasal e oral foram evidenciadas em 60% da amostra 

Três pacientes apresentaram alterações nasais com desvio de septo, sendo um 

com perfuração septal, dois com rinopatia e dois com hipertrofia de adenoide 

(Tabela 27). 
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Tabela 27 – Alterações morfológicas identificadas pelo exame físico 
otorrinolaringológico (n=5). 

 Variáveis 
Pacientes  Total 

1 2 3 4 5  n (%) 

 Craniofacial       5 (100) 

   Face triangular     +  1 (20) 

   Maxilar hipoplásico     +  1 (20) 

   Fissura labiopalatina      +  1 (20) 

   Filtro curto + +  +   3 (60) 

   Lábios finos + +  +   3 (60) 

   Micrognatia + +     2 (40) 

   Perímetro cefálico menor + + +    3 (60) 

   Columela larga +      1 (20) 

   Columela baixa  + +  +  3 (60) 

   Orelhas com implantação baixa +    +  2 (40) 

   Orelhas com deformidade do pavilhão     +  1 (20) 

 Cavidade Nasal       3 (60) 
   Desvio de septo não obstrutivo + +   NA  2 (40) 

   Desvio de septo com obstrução   +  NA  1 (20) 

   Perfuração anterior de septo +    NA  1 (20) 

   Hipertrofia de conchas inferiores (grau leve) +  +  NA  2 (40) 

   Hipertrofia dos cornetos +    NA  1 (20) 
 Cavidade oral       3 (60) 

   Dificuldade de protusão dos lábios  +   NA  1 (20) 

   Dificuldade de protusão superior da lingua  + +  NA  2 (40) 

   Dificuldade de protusão à direita da lingua  +   NA  1 (20) 

   Apinhamento  +   NA  1 (20) 

   Mordida cruzada à esquerda  +   NA  1 (20) 

   Palato ovigal  +   NA  1 (20) 

   Espinha nasal posterior ausente +    NA  1 (20) 

n= frequência absoluta; %= frequência relativa; NA= não avaliado. 

 

 

5.9 Exame de nasofibroscopia velofaríngea (ExNVelo) 

 

 No exame de nasofibroscopia um paciente apresentou fechamento 

velofaríngeo inconsistente sugerindo uma disartria. Não foi possível realizar a 

nasofibroscopia no paciente com história de fissura lábio palatina corrigida. 
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Tabela 28 – Resultados dos exames de nasofibroscopia velofaríngea. 

Variáveis 
Pacientes  Total 

1 2 3 4 5  n (%) 

Exame de Nasofibroscopia Velofaringea       3 (60) 

   Adenóide ausente +   NA NA  1 (20) 

   Adenóide (grau 50%)  +  NA NA  1 (20) 

   Adenóide com hipertrofia à direita   + NA NA  1 (20) 

   Rinorréia hialina (pouca quantidade) +  + NA NA  2 (40) 

   Incompetência velofaríngea +   NA NA  1 (20) 

   Deglutição com pouca força +   NA NA  1 (20) 

NA = não avaliado (paciente não colaborou). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 A SFH se apresenta como uma doença genética rara que teve as 

primeiras evidências dos achados moleculares descritos há cerca de 10 anos 

(1–3). Segundo os pesquisadores mexicanos Carbajal e Navarrete, chegar a um 

diagnóstico final de uma doença rara pode demorar em média de 5 a 10 anos 

(91).  No Brasil esse tempo pode ser ainda maior, pois foi somente em 2014 que 

ocorreu a regulamentação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas 

com Doenças Raras no país, reconhecendo a necessidade do cuidado 

multidisciplinar integral via Sistema Único de Saúde (92).  

 Uma investigação genética envolve um alto investimento de infraestrutura 

laboratorial e de recursos humanos que, geralmente, estão associados às 

universidades de referência do país. Estas, por sua vez, estabelecem parcerias 

com outros centros de pesquisa nacionais e internacionais para a composição 

das análises e uma maior amplitude dos estudos do material genético destes 

pacientes. Alguns dos pacientes que compuseram a amostra tiveram seus 

achados moleculares descritos em publicações internacionais, juntamente com 

os dados de pacientes de outros países (1,6). 

 O fato desta pesquisa ter sido desenvolvido no maior hospital da 

Americana Latina (HCFMUSP) possibilitou reunir uma amostra composta por 

cinco pacientes. Até o momento da produção deste, apenas nove publicações 

possuíam uma casuística maior ao deste estudo (1–3,11,42,44,46,57,71). A 

parceira com as unidades de genética e endocrinologia genética foram 

essenciais para a composição deste número amostral, visto que estas 

realizavam o seguimento clínico dos pacientes participantes.  

 Uma das dificuldades para o desenvolvimento de uma pesquisa envolve, 

certamente, o processo de recrutamento dos pacientes. Os fatores adversos 

envolvidos nesta etapa podem vir a ser diversos – dentre eles o método 

estabelecido para o recrutamento. Este estudo estabeleceu que o contato com 

os pacientes seria via contato telefônico que seriam obtidos através da consulta 

destes no banco de dados do sistema de registro dos usuários do serviço. A 
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realização de tal medida visou a obtenção rápida e menos custosa das 

informações (93). A partir da consulta dos registros foi identificado que alguns 

pacientes não mantinham seus dados pessoais atualizados – mesmo aqueles 

que ainda permanecem em seguimento na unidade de saúde. Sendo assim, esta 

condição não viabilizou o contato com todos os pacientes indicados pelas 

unidades parceiras.  

 Todos os pacientes contatados concordaram com a participação – mesmo 

estando sob uma condição de pandemia mundial decorrente do vírus SARS-

CoV-2 (Covid-19). Através do recebimento destes pacientes na unidade 

hospitalar foi possível observar o quanto essas famílias carecem e buscam por 

informações clínicas e exames complementares que possam auxiliá-los na 

compreensão e nos cuidados necessários dos seus filhos.  

 Para além do diagnóstico molecular da SFH, a amostra estudada 

apresentava outros diagnósticos e alterações clínicas associadas que requeriam 

avaliações e/ou seguimentos clínicos com 16 especialidades médicas e não 

médicas. Constata-se, portanto, a importância da realização de uma avaliação 

multidisciplinar para a identificação de alterações orgânicas, cognitivas, 

emocionais e sociais. O olhar clínico multidisciplinar, associado a realização de 

procedimentos com a utilização de instrumentos sistematizados favorece a 

especificação das alterações presentes em cada paciente investigado. 

 A literatura descreve que para além da tríade de dismorfismo craniofacial, 

atraso de maturação óssea e baixa estatura, também foram evidenciados déficit 

intelectual e distúrbios da linguagem e fala (1,2,12,3,4,6–11). A correlação 

existente entre a inteligência, linguagem e fala necessita de uma ampla e 

minuciosa investigação das especialidades da otorrinolaringologia/foniatria, 

fonoaudiologia e psicologia/neuropsicologia. Nenhuma das publicações 

existentes na literatura possuem essa especificidade de investigação 

associadas. O PAM foi estruturado para suprir a necessidade da existência de 

um protocolo multidisciplinar com essa especificidade de abrangência clínica 

para possibilitar a descrição dos perfis.  

 O PAM possibilitou integrar a sistematização de quatro procedimentos 

clínicos – avaliação foniátrica, exame audiológico, avaliação intelectual e do 
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comportamento adaptativo e exames otorrinolaringológicos – em um único 

centro clínico e dentro do tempo de execução previstos. O único imprevisto 

técnico ocorrido foi o não funcionamento do imitanciômetro nos dias de execução 

do ExAud de dois pacientes. Estes pacientes não foram excluídos da amostra, 

pois foi possível realizar a audiometria e os demais procedimentos.  

 O protocolo demonstrou ser aplicável a pacientes com diferentes idades, 

exceto nos casos em que as comorbidades clínicas psiquiátricas (pacientes 4 e 

5), pois estes não possibilitaram a colaboração para a execução dos 

procedimentos definidos. Os exames audiológico e de nasofibroscopia 

velofaríngea demonstraram ser os procedimentos com maior dificuldade de 

execução devido ao comprometimento cognitivo (compreensão) e 

comportamental (hiperatividade psicomotora). Para a realização do ExAud é 

necessário que o paciente esteja atento e compreenda as orientações 

repassadas pelo fone de ouvido para serem respondidas verbalmente e/ou 

gestualmente. O ExNVelo tem sua execução dificultada caso o paciente sinta 

certo nível de desconforto físico e um baixo nível de tolerância em suportar a 

execução de um procedimento exame invasivo - mesmo sob efeito de anestésico 

local.  

 Os dois instrumentos que compuseram a avaliação foniátrica (AFoni e 

ExFoni) demonstraram que todos os pacientes apresentavam prejuízos 

significativos do desenvolvimento da linguagem, com melhores condições da 

comunicação receptiva em detrimento da comunicação expressiva. Apenas duas 

publicações da literatura mencionaram especificamente estas características 

encontradas na amostra deste estudo (44,60) e um dos trabalhos considerou a 

existência de um quadro de disartria e dispraxia (44).  

 O ExNVelo identificou que apenas um paciente apresentava 

incompetência velofaríngea. O fechamento velofaríngea refere-se ao movimento 

sincronizado do velofaríngeo palato mole, paredes laterais e parede posterior da 

faringe que produzem o fluxo aéreo e as vibrações acústicas para produção da 

fala (94). Como os demais pacientes avaliados não apresentaram esta 

característica, apesar dos prejuízos funcionais significativos, considera-se que 

pode existir, em alguns casos, uma maior preponderância do fator intelectual 
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para o aprendizado coordenado dos movimentos da fala. Pois, os pacientes 1 e 

2 apresentaram um maior comprometimento funcional da comunicação 

expressiva e da performance intelectual, no entanto, não foi detectado alterações 

desta ordem que poderiam estar prejudicando a inteligibilidade da fala.  

 A baixa performance apresentada na avaliação através do ExFoni com 

relação a discriminação e memória adutivas, pode também estar influenciando o 

desenvolvimento cognitivo relacionado a compreensão verbal, visto que esta 

corrobora os resultados obtidos pela escala de inteligência. A escala de 

comportamento adaptativo, que se utiliza da compreensão e percepção dos pais 

sobre os filhos, também revela que a comunicação expressiva oral e escrita se 

destacam negativamente. O conjunto destas impacta o aprendizado acadêmico 

e as habilidades de enfrentamento nas relações sociais.  

 As habilidades de inteligência de execução (práticas) apresentaram 

melhor condições de desenvolvimento quando comparado com a inteligência 

verbal. Na avaliação do comportamento adaptativo esse resultado pode justificar 

a melhor funcionalidade adaptativa em atividades de vida diária quando 

comparado com as habilidades verbais.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo demonstrou que o PAM pode ser aplicado nos pacientes com 

SFH da amostra e que apresentavam comprometimento intelectual e distúrbios 

da linguagem e fala conforme descreve a literatura. Destaca-se a exceção de 

aplicação completa de todos os procedimentos em casos que coexistem 

comorbidades psiquiátricas. Alterações comportamentais inviabilizam a 

colaboração para a execução dos procedimentos padronizados no tempo 

estipulado. A execução completa de um protocolo de avaliação multidisciplinar 

possibilitou detectar e detalhar alterações morfofuncionais, a avaliação das vias 

neuronais de discriminação e memória sensoriais que produzem maior risco para 

o desenvolvimento da fala em pacientes sindrômicos 

 O PAM também identificou que todos os pacientes apresentaram 

alterações craniofaciais, qualidade do sono, deficiência intelectual moderada e 

comprometimento da comunicação receptiva, expressiva e escrita. O exame 

foniátrico evidenciou que a comunicação receptiva foi superior a comunicação 

expressiva. Considera-se que os distúrbios da linguagem e fala nos pacientes 

com SFH podem estar relacionados ao déficit intelectual que pode estar 

influenciando o aprendizado do planejamento e programação motora da fala.  

 A realização de outros estudos poderá proporcionar a descrição e o 

detalhamento de outros achados clínicos que favoreçam a eficácia das 

intervenções e orientações aos familiares para o desenvolvimento da 

comunicação, inteligência e funcionalidade adaptativa. 
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8 ANEXOS 

Anexo A 

 Termo de Anuência da Unidade de Genética 
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Anexo B 

Termo de Anuência da Unidade de Endocrinologia Genética 
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Anexo C 

Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo D 

Termo de Consentimento Live e Esclarecido 
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Anexo E 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
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Anexo F 

Anamnese Foniátrica - AFoni
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Anexo G 

Exame Foniátrico - ExFoni (Protocolo de Registro) 
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Anexo H 

Exame Foniátrico - ExFoni (Livro de Estímulos - LEst) 
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Anexo I 

Anamnese Cognitiva - ACog 
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Anexo J 

Exame Físico Otorrinolaringológico - ExFORL 
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Anexo K 

Exame da Nasofibroscopia Velofaríngea - ExNVelo 
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