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RESUMO 

 

Assenço AMC. Memória verbal e visuoespacial de crianças com alteração 

primária de fala e linguagem [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2015. 

 

Introdução: O presente estudo comparou o desempenho de crianças 

brasileiras com distúrbio específico de linguagem (DEL), transtorno fonológico 

(TF) e desenvolvimento típico de linguagem (DTL) em memória de curto prazo 

e operacional nas modalidades verbal e visuoespacial. A hipótese central do 

estudo era de que o grupo com distúrbio específico de linguagem teria um 

desempenho aquém do observado nos demais grupos, nos dois tipos de 

memória e nas duas modalidades, enquanto o grupo com transtorno fonológico 

teria prejuízos apenas na modalidade verbal. Métodos: Participaram do estudo 

60 crianças de ambos os gêneros e com faixa etária entre 5 anos e 6 anos e 11 

meses, divididas igualmente em três grupos, com base em seu 

desenvolvimento de fala e linguagem. Todas apresentavam audição normal e 

rendimento intelectual não verbal adequado. Para a caracterização dos 

sujeitos, foram avaliados vocabulário expressivo, fonologia, discriminação 

auditiva para fonemas e nível socioeconômico. A avaliação experimental foi 

composta pelo teste de memória de curto prazo fonológica e por oito tarefas do 

Automated Working Memory Assessment, que avalia a combinação dos dois 

tipos de memória e suas duas modalidades (curto prazo verbal, operacional 

verbal, curto prazo visuoespacial e operacional visuoespacial). Resultados: A 

comparação entre os tipos e as modalidades de memória revelou que os três 

grupos apresentaram o mesmo padrão. Na modalidade verbal, o melhor 

desempenho ocorreu na memória de curto prazo, enquanto na modalidade 

visuoespacial, ocorreu na memória operacional. Já na memória de curto prazo, 

o melhor desempenho ocorreu nas tarefas verbais, enquanto na memória 

operacional, ocorreu nas tarefas visuoespaciais. A comparação entre os grupos 

revelou que os sujeitos com DEL tiveram desempenho inferior aos dois outros 

grupos em todas as combinações de tipos e modalidades de memória, com 



exceção da memória de curto prazo verbal e operacional visuoespacial, nas 

quais obtiveram desempenho similar ao grupo com TF. Já os sujeitos com TF 

tiveram desempenho inferior ao grupo com DTL apenas na modalidade verbal. 

A idade e o nível socioeconômico não demonstraram influenciar tal 

desempenho, porém, o rendimento intelectual não verbal, o vocabulário 

expressivo, a fonologia e a discriminação auditiva foram identificados como 

variáveis mediadoras. Por fim, a análise discriminante evidenciou que essas 

medidas foram capazes de discriminar corretamente 78,3% dos sujeitos, sendo 

que 75% foram corretamente classificados como DEL, 65% como TF e 95% 

como DTL. Conclusões: Ainda que os três grupos tenham demonstrado 

padrão semelhante de desempenho quanto ao tipo e modalidade de memória, 

o grupo com DEL apresentou um prejuízo que não se restringe à modalidade 

verbal, enquanto o grupo com TF demonstrou prejuízo exclusivamente na 

modalidade verbal. Tais achados confirmam a hipótese central formulada e 

contribuem para a compreensão da extensão e dos possíveis mediadores do 

comprometimento da memória de indivíduos com DEL. 

 

Descritores: memória; memória de curto prazo; linguagem infantil; linguagem; 

desenvolvimento da linguagem; transtornos do desenvolvimento da linguagem; 

transtornos da linguagem; fonoaudiologia; distúrbios da fala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

Assenço AMC. Verbal and visuospatial memory of children with primary speech 

and language impairment [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2015. 

 

Introduction: The present study compared the performances of Brazilian 

children with specific language impairment (SLI), speech sound disorder (SSD) 

and typical language development (TLD) on verbal and visuospatial measures 

of short-term (STM) and working memory (WM). The central hypothesis of the 

study was that children with SLI would present poorer performances on both 

types and domains of memory when compared to the other groups, while 

children with SSD would present deficits restricted to the verbal domain. 

Methods: Participants were sixty children aged 5- to 6-years of both genders. 

Participants were divided into three groups based on their speech and language 

development. All children presented hearing thresholds within normal limits and 

presented appropriate nonverbal intellectual performance. In order to 

characterize the children, we assessed expressive vocabulary, phonology, 

auditory phoneme discrimination and socioeconomic status. The experimental 

assessment was composed by a phonological short-term memory test and by 

eight tasks based on the Automated Working Memory Assessment. This battery 

assesses both types and domains of memory (verbal STM, verbal WM, 

visuospatial STM and visuospatial WM). Results: The comparison between 

types and domains of memory revealed that groups exhibited the same pattern: 

on verbal domain they performed better on STM while on visuospatial domain 

they performed better on WM; on STM they performed better on verbal tasks 

while on WM they performed better on visuospatial tasks. Intergroup 

comparison revealed that children with SLI performed worse than their peers on 

both types and domains of memory, except on verbal STM and visuospatial WM 

in which they performed similarly to children with SSD. In contrast, children with 

SSD performed worse than children with TLD only on verbal domain. Age and 

socioeconomic status showed no influence on children`s performance, but 



nonverbal intellectual performance, expressive vocabulary, phonology and 

auditory phoneme discrimination were identified as covariates. Finally, 

discriminant analysis indicated that these measures of memory were able to 

significantly discriminate between 79.3% of the all children, correctly classifying 

75% of children with SLI, 65% of SSD and 95% of TLD. Conclusion: Although 

all groups presented a similar pattern in performance regarding types and 

memory domains, children with SLI exhibited deficits that were not restricted to 

the verbal domain, while children with SSD showed deficits restricted to this 

domain exclusively. These findings support the central hypothesis formulated 

for this study and contribute to the better understanding of comprehensiveness 

and of factors that might mediate memory impairment of children with SLI. 

 

Descriptors: memory; memory, short-term; child language; language; language 

development; language development disorders; language disorders; speech, 

language and hearing sciences; joint diseases; speech disorders. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta tese de doutorado foi desenvolvida no Curso de Fonoaudiologia do 

Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde trabalho em 

parceria com a Profa. Dra. Debora Maria Befi-Lopes, como fonoaudióloga 

supervisora e pesquisadora. 

O projeto de estudar a memória das crianças com distúrbio específico de 

linguagem (DEL) surgiu em decorrência do meu interesse pessoal em 

aprofundar o conhecimento da memória, mas também por uma necessidade de 

ampliar os estudos do Laboratório de Investigação Fonoaudiológica em 

Desenvolvimento da Linguagem e suas Alterações para além da caracterização 

do desempenho linguístico dessas crianças. 

Inicialmente, nos propusemos a comparar o desempenho dessa população 

entre os 5 e os 6 anos ao de crianças usuárias de implante coclear, pois assim 

poderíamos investigar a relação da memória no desenvolvimento da linguagem 

em crianças com alteração no processo de aquisição da linguagem, tanto sem 

causa aparente definida (primária), quanto decorrente de uma privação 

sensorial (secundária).  

Naquele momento, entretanto, não tínhamos condição de controlar todas 

as variáveis que poderiam interferir no desenvolvimento das crianças usuárias 

de implante coclear e constatamos que teríamos que postergar a pesquisa. 

Como alternativa, optamos por comparar o desempenho de crianças com 

distúrbio específico de linguagem com outras duas populações com distúrbios 

da comunicação: o transtorno fonológico - que consiste, também, numa 
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alteração primária de linguagem, mas que se restringe aos aspectos 

fonológicos da língua - e a gagueira, que consiste numa alteração de fala. 

Desta forma, acreditávamos que seria possível compreender se, ao longo do 

desenvolvimento infantil, prejuízos na memória poderiam interferir na aquisição 

e no desenvolvimento da fala e da linguagem. 

No momento do exame de qualificação, todavia, tivemos que optar por 

adiar o estudo do grupo com gagueira, pois conseguimos recrutar um número 

muito pequeno de sujeitos na faixa etária adotada. Portanto, este estudo 

comparou o desempenho de crianças brasileiras com distúrbio específico de 

linguagem (DEL), transtorno fonológico (TF) e desenvolvimento típico de 

linguagem (DTL) em memória de curto prazo e operacional, nas modalidades 

verbal e visuoespacial. 

A literatura indica que a memória é essencial para o ser humano, pois é 

por meio dela que nos tornamos capazes de alterar nosso comportamento, 

com base nas experiências que vivenciamos(1). Ao longo da infância, seu 

desenvolvimento é crucial desde a aquisição da linguagem oral até o 

aprendizado da escrita, da leitura e dos demais conteúdos acadêmicos(2-4). 

Logo, considerar a relação que a memória e a linguagem estabelecem 

durante a infância é de extrema relevância, visto que, para que o 

desenvolvimento da linguagem ocorra de maneira satisfatória, é vital que a 

memória esteja preservada(5, 6). 

Para embasar nossos objetivos e hipóteses adotamos o modelo teórico 

proposto por Baddeley e Hitch(7), em 1974, e aprimorado por Baddeley ao 

longo dos anos(8-11). De acordo com suas premissas, a memória operacional 

consiste em um sistema multicomponente que processa, em tempo real, as 
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informações verbais e visuoespaciais necessárias para a execução de alguma 

tarefa. Sua capacidade é limitada, pois a quantidade de informações com as 

quais é capaz de lidar, a cada processamento cognitivo, é restrita(10, 11). 

Estudos indicam que o armazenamento de informações verbais e 

visuoespaciais ocorre de maneira independente, porém, quando uma tarefa é 

mais complexa e exige ordenação sequencial, mecanismos comuns são 

ativados(12). Logo, esse sistema possui componentes que são específicos para 

cada domínio de armazenamento e componentes, que são compartilhados no 

processamento das informações(6). 

Prejuízos na memória de curto prazo e operacional verbal são comuns em 

crianças com DEL, o que determina comprometimentos que vão desde a 

aquisição do vocabulário até dificuldades de aprendizagem generalizadas(13-15). 

Porém, não há consenso a respeito do comprometimento da memória 

visuoespacial nesse grupo(16-18). 

 Já no grupo com TF, há indícios de comprometimento nas habilidades 

de memória relacionadas aos aspectos fonológicos(19-23) e o desempenho em 

tarefa de repetição de palavras sem significado parece estar correlacionado 

positivamente à severidade do quadro(24). Entretanto, não foram encontrados 

estudos que investigassem a memória operacional verbal ou que incluíssem a 

modalidade visuoespacial nessa população. 

Assim, ao comparar o desempenho entre os grupos, a hipótese central do 

estudo era a de que o grupo com DEL teria um desempenho aquém do 

observado nos demais grupos, nos dois tipos de memória e nas duas 

modalidades, enquanto o grupo com TF teria prejuízos apenas na modalidade 

verbal. 
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 Nossos resultados sustentam parcialmente essa hipótese, pois 

revelaram que os sujeitos com DEL tiveram desempenho inferior ao grupo com 

DTL, em todas as combinações de tipos e modalidades de memória, mas 

tiveram desempenho similar ao grupo com TF na memória de curto prazo 

verbal e operacional visuoespacial. Já os sujeitos com TF, tiveram 

desempenho inferior ao grupo com DTL apenas na modalidade verbal. 

 Esses achados concordam com a literatura recente ao indicar que as 

dificuldades das crianças com DEL não se restringem aos aspectos 

linguísticos(14, 25) e também contribuem para demonstrar que, no caso do TF, 

apenas a modalidade verbal da memória é afetada. 

 O primeiro artigo decorrente desta tese enfoca a comparação entre os 

grupos no desempenho em memória de curto prazo e operacional, nas 

modalidades verbal e visuoespacial e foi submetido ao periódico Research in 

Developmental Disabilities. 
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2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos deste estudo foram: 

1. Caracterizar o desempenho de crianças falantes do Português Brasileiro, 

divididas em três grupos, com base em seu desenvolvimento de fala e 

linguagem (distúrbio específico de linguagem, transtorno fonológico ou 

desenvolvimento típico de linguagem), em tarefas de memória de curto 

prazo e operacional, nas modalidades verbal e visuoespacial; 

2. Comparar o desempenho, de acordo com o tipo de memória (curto prazo 

ou operacional) e com a modalidade (verbal ou visuoespacial) em cada 

grupo; 

3. Investigar se os grupos diferiram quanto ao desempenho, conforme o 

tipo de memória (curto prazo ou operacional) e sua modalidade (verbal 

ou visuoespacial);  

4. Examinar quais variáveis podem influenciar a distinção entre os grupos, 

de acordo com o desempenho dos sujeitos;  

5. Verificar se o desempenho na memória é capaz de distinguir os grupos. 

 

A hipótese central formulada foi a de que o grupo com distúrbio específico 

de linguagem teria um desempenho aquém do observado nos demais grupos, 

nos dois tipos de memória e nas duas modalidades, ao passo que o grupo com 

transtorno fonológico teria prejuízos apenas com a modalidade verbal. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A memória é essencial para o homem, pois é através dela que nos 

tornamos capazes de alterar nosso comportamento, com base nas 

experiências que vivenciamos. Ela é composta por módulos do sistema 

nervoso que, apesar de independentes, atuam de forma cooperativa entre si e 

estão associados a outros processos cognitivos, como a atenção(1, 2). 

A distinção mais nítida entre esses módulos se refere à memória de longo 

e de curto prazo. Enquanto a primeira se relaciona a informações armazenadas 

em um intervalo de tempo em geral maior do que minutos e seu conteúdo pode 

ser acessado de maneira implícita ou explícita, a segunda se refere a 

informações que são manipuladas em um breve intervalo de tempo(2, 26, 27). 

Ao longo da infância, o desenvolvimento da memória é crucial, desde a 

aquisição da linguagem oral até o aprendizado da escrita, da leitura e dos 

demais conteúdos escolares(2-4). 

O modelo teórico proposto por Baddeley e Hitch(7), em 1974, apesar de 

inicialmente se basear no desempenho do adulto, se mostrou bastante útil para 

o estudo do desenvolvimento da memória(2, 28) e foi aprimorado por Baddeley 

ao longo dos anos(8-11). De acordo com suas premissas, a memória operacional 

consiste em um sistema que processa em tempo real as informações 

necessárias para a execução de alguma tarefa. Sua capacidade é limitada, 

pois a quantidade de informações com as quais é capaz de lidar, a cada 

processamento cognitivo, é restrita(10, 11). 

Esse é um sistema com quatro componentes distintos: executivo central, 

alça fonológica, circuito visuoespacial e retentor episódico. De forma sucinta, o 
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executivo central é responsável pelo controle da atenção e por gerenciar as 

informações armazenadas nos demais componentes. As informações verbais e 

as visuoespaciais são armazenadas e processadas respectivamente pela alça 

fonológica e pelo circuito visuoespacial(7, 11, 27). O retentor episódico, por sua 

vez, é encarregado de permitir a interação entre as informações de origens 

variadas, correspondendo a uma interface entre a percepção e a memória de 

longo prazo(9-11). 

A alça fonológica é composta por dois subcomponentes. Um, responsável 

por armazenar as informações fonológicas e o outro, encarregado do controle 

articulatório que mantém as informações ativas na memória (ensaio subvocal)(2, 

8, 27). O circuito visuoespacial também é composto por dois subsistemas. Um, 

responsável pelos aspectos visuais e o outro, pelos aspectos seqüenciais(27, 29). 

É importante ressaltar que, apesar dos termos memória de curto prazo e 

memória operacional serem frequentemente usados como sinônimos, cada um 

deles se refere a um conceito distinto. A memória de curto prazo está 

associada à retenção de informações por um breve período, enquanto a 

memória operacional não se restringe à retenção de informações, mas envolve 

sua manipulação(11, 27). 

Outra forma de considerar essas divisões da memória é separar as tarefas 

de acordo com sua complexidade. Assim, aquelas que envolvem apenas a 

retenção de informações são denominadas tarefas simples, enquanto aquelas 

que envolvem um nível maior de controle cognitivo para manipulação das 

informações retidas são denominadas tarefas complexas(3). 

Ao longo da infância as crianças aprimoram sua capacidade de reter e 

manipular informações(30). Aos 4 anos, esse sistema complexo de memória já 
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está atuante(6); a retenção de informações visuoespaciais é aperfeiçoada entre 

os 5 e os 11 anos(2) e o controle articulatório se torna mais ativo por volta dos 7 

anos(12, 31). 

O armazenamento de informações verbais e visuoespaciais ocorre de 

maneira independente, porém, quando uma tarefa é mais complexa e exige 

ordenação sequencial mecanismos comuns são ativados(12). Logo, esse 

sistema possui componentes que são específicos para cada domínio de 

armazenamento e componentes que são compartilhados no processamento 

das informações(6). Isso significa que aspectos verbais e visuoespaciais 

compartilham a ativação de mais mecanismos cognitivos subjacentes em 

tarefas de memória operacional do que de memória de curto prazo(6). 

O aperfeiçoamento das habilidades visuoespaciais também está associado 

ao aprimoramento da codificação fonológica, ou seja, ao representar uma 

informação visuoespacial com o auxílio da linguagem verbal, a criança 

consegue reter e manipular melhor essa informação. Além disso, o 

desenvolvimento dessas habilidades está extremamente relacionado ao 

desenvolvimento do controle da atenção e demais funções executivas(32, 33). 

É extremamente importante considerar a relação que a memória e a 

linguagem estabelecem durante a infância(34). Antes do primeiro ano de vida, 

mecanismos mnemônicos já favorecem o aprendizado de palavras(35); aos 2 

anos, há evidências de que as informações linguísticas disponíveis à criança 

direcionam o armazenamento de informações na memória(36). Aos 3 anos, 

prejuízos na memória de curto prazo verbal são associados à restrição do 

vocabulário e à produção de frases mais simples e curtas(37). 
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Em síntese, durante a aquisição da linguagem, a memória de curto prazo 

verbal favorece a aquisição do vocabulário e auxilia na compreensão sintática(3, 

11, 38), enquanto a operacional desempenha papel fundamental na aquisição da 

sintaxe e em habilidades iniciais da escolarização(3). Em idade escolar, a 

memória de curto prazo e a operacional verbal estão relacionadas, inclusive, ao 

aprendizado de conceitos matemáticos e aritméticos(39).  

Portanto, para que o desenvolvimento da linguagem ocorra de maneira 

satisfatória, é vital que a memória esteja preservada, sendo que, com o 

aumento da idade e da escolaridade, ambas tendem a se aprimorar(5, 6). 

Crianças com habilidades de memória restritas também apresentam 

dificuldades atencionais e de planejamento, que, possivelmente, estão 

relacionadas à velocidade de processamento da informação(40).  

Há evidências de que mecanismos genéticos poderiam determinar 

restrições no desempenho da memória de curto prazo verbal associadas a 

alterações no desenvolvimento da fala e da linguagem(41-43). Algumas 

pesquisas têm enfocado o papel que a memória exerce no aprendizado(3, 44), 

porém, pouco se discute acerca dos prejuízos na memória que podem ocorrer 

associados a alterações na aquisição da fala e da linguagem. 

O ser humano possui mecanismos específicos para processar a 

linguagem, que estão ativos desde a vida intrauterina(45). Entretanto, algumas 

crianças apresentam alterações no processo de aquisição e desenvolvimento 

da fala e da linguagem sem que haja uma causa conhecida(25, 46, 47). 

Dentre essas alterações, as duas com maior prevalência são o distúrbio 

específico de linguagem, com 7,4% de casos em crianças entre 5 e 6 anos(48), 
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e o transtorno fonológico, com cerca de 2 a 13% de casos em crianças de 6 

anos(47).  

 

3.1 Distúrbio específico de linguagem 

As crianças com alterações específicas no desenvolvimento da linguagem 

(AEDL) são diagnosticadas na presença de alteração em duas ou mais áreas 

da linguagem, ausentes quaisquer comprometimentos neurológico, psiquiátrico, 

sensorial ou intelectual(46). As AEDL compreendem quadros de atraso de 

linguagem e de distúrbio específico de linguagem (DEL). O primeiro se 

configura como um atraso generalizado na aquisição ou expressão da 

linguagem, mas que é passível de superação com intervenção adequada. Já o 

segundo, consiste no desenvolvimento atípico e discrepante das habilidades de 

linguagem, decorrente de dificuldades específicas, persistentes em certos 

aspectos linguísticos(49).  

O diagnóstico diferencial entre os quadros deve ser baseado em aspectos 

evolutivos que esclareçam a gravidade do comprometimento linguístico, o ritmo 

de evolução do sujeito em cada componente da linguagem e as alterações 

associadas (maiores dificuldades atencionais, estimulação ambiental, 

comportamento da criança)(50). Em geral, o diagnóstico de DEL é confirmado 

nos casos em que as dificuldades linguísticas persistem em crianças com mais 

de 5 anos de idade e que já foram submetidas a intervenção específica 

adequada(49). 

É importante considerar, todavia, que há um debate na comunidade 

científica internacional a respeito dos critérios de inclusão e exclusão, bem 
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como da nomenclatura utilizada para esse distúrbio(25, 51). Tal debate é 

motivado pelos avanços das últimas décadas no conhecimento da área, 

especialmente porque se sabe que as dificuldades enfrentadas por essas 

crianças não se restringem à linguagem. Portanto, o termo “específico” deve 

ser compreendido como “idiopático”(25). 

Há muita variabilidade nas manifestações linguísticas dos indivíduos com 

DEL, mas, geralmente, é possível observar uso de processos fonológicos 

idiossincráticos, manutenção de alguns processos fonológicos comuns ao 

desenvolvimento normal e representação fonológica alterada(52, 53); deficit na 

aquisição lexical(54); dificuldades morfossintáticas(50, 55-57), pausas silentes mais 

longas em tarefas narrativas(58), dificuldades de compreensão da linguagem 

oral(59) e na resolução de conflitos(60). Ademais, eles apresentam pior 

desempenho em habilidades cognitivas não verbais, como dificuldade no 

desenvolvimento do jogo simbólico(41, 61) e em testes que medem o coeficiente 

intelectual não verbal(62). 

A memória de curto prazo verbal frequentemente está prejudicada e é 

encarada como uma possível marca clínica da patologia(63), o que prejudica a 

aquisição lexical, o desempenho morfossintático e a compreensão de 

sentenças por essa população(63, 64). 

Alguns estudos apontam que as crianças com DEL diferem de seus pares 

em desenvolvimento típico de linguagem apenas na repetição de palavras sem 

significado que sejam longas(64-66). Entretanto, um estudo de meta-análise 

indicou que seu desempenho é inferior em não palavras de todas as 

extensões, sugerindo que o comprometimento dessas crianças esteja 
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relacionado, também, à percepção dos fonemas ou à codificação das 

palavras(67). 

Prejuízos na memória operacional também são verificados em crianças 

com DEL, o que determina comprometimentos que vão desde a aquisição do 

vocabulário até dificuldades de aprendizagem generalizadas(13, 15, 68). 

Além disso, diferente da memória verbal, não há consenso a respeito do 

comprometimento da memória visuoespacial nesse grupo, pois, embora alguns 

estudos recentes reportem prejuízo no desempenho de crianças com DEL em 

relação àquelas em desenvolvimento típico de linguagem(16), outros 

encontraram desempenho similar nas duas populações, em tarefas 

visuoespaciais(17). 

Um estudo recente de meta-análise, entretanto, revelou que há um 

prejuízo na memória na população com DEL em tarefas visuoespaciais, tanto 

de curto prazo, quanto operacionais. Para os autores, o comprometimento 

nesse distúrbio não seria exclusivamente linguístico, ainda que a magnitude 

das dificuldades verbais seja de duas a três vezes maior do que as 

visuoespaciais(18). 

 

3.2 Transtorno fonológico 

 O transtorno fonológico corresponde a uma alteração na aquisição da 

fala e da linguagem, que se restringe à produção inadequada dos sons da fala 

e que pode ser decorrente de dificuldades na percepção ou articulação dos 

sons, ou ao uso indevido das regras fonológicas da língua(69, 70). Ainda que a 

literatura aponte um índice de associação entre o atraso de fala e o DEL, 
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equivalente a 0,51% em crianças de 6 anos(47), essa alteração é diagnosticada 

na ausência de comprometimentos cognitivos, motores e estruturais(71). 

Para realizar esse diagnóstico, é preciso considerar tanto o histórico 

familial e a ocorrências de otites, quanto o desempenho na avaliação da 

produção fonética e fonológica(72, 73). Avaliações complementares, como a 

inconsistência de fala e a estimulabilidade, também são importantes, pois são 

capazes de identificar quais habilidades estão alteradas no indivíduo(73-77). 

 Pesquisas que investigaram o desempenho dessa população em tarefas 

de memória de curto prazo indicam prejuízos na representação fonológica e, 

consequentemente, comprometimento nas habilidades de memória 

relacionadas aos aspectos fonológicos(19-22). Tal comprometimento foi 

verificado tanto em tarefas verbais, quanto em tarefas rítmicas(23) e o 

desempenho em tarefa de repetição de palavras sem significado parece estar 

correlacionado positivamente à severidade do quadro(24). 

 Além desses achados, um estudo recente apontou que a melhora 

apresentada por crianças com transtorno fonológico submetidas à intervenção 

na tarefa de “span de dígitos” não foi suficiente para impactar nas habilidades 

fonológicas(22), motivando as autoras a sugerir que novas pesquisas 

investiguem a memória nessa população. 

 Estudos que abordem tarefas complexas ou que incluam a modalidade 

visuospacial nessa população não foram encontrados. Estudos que comparem 

o desempenho de crianças com essas alterações primárias de fala e linguagem 

também não foram encontrados na literatura. Contudo, nos parece promissor 

investigar o funcionamento da memória nesses quadros para compreender 
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melhor a relação que o desenvolvimento da memória e da linguagem 

estabelecem durante a fase de aquisição da oralidade. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Aspectos éticos 

Este estudo foi desenvolvido no Curso de Fonoaudiologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e seus aspectos éticos 

foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FMUSP, sob número 

137/12 (Anexos A e B).  

Após terem sido esclarecidos a respeito dos objetivos da pesquisa e da 

forma de obtenção dos dados, os pais ou responsáveis que concordaram em 

autorizar a participação de seus filhos assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexos C a E). Cada sujeito, ao ser convidado a participar 

da pesquisa, recebeu uma breve explicação do que seria realizado e consentiu 

em participar escrevendo seu nome no campo indicado do Termo de 

Assentimento (Anexo F). 

 

4.2 Casuística 

Participaram do estudo 60 crianças, com faixa etária entre 5 anos e 6 anos 

e 11 meses, divididas em três grupos, com base em seu desenvolvimento de 

fala e linguagem (distúrbio específico de linguagem, transtorno fonológico ou 

desenvolvimento típico de linguagem). Todas frequentavam instituição de 

ensino regular e residiam na região metropolitana da cidade de São Paulo. 
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4.3 Seleção dos sujeitos 

Os sujeitos que compuseram cada grupo foram selecionados de forma 

distinta, conforme segue: 

 

      Grupo distúrbio específico de linguagem (DEL)  

Os sujeitos com distúrbio específico de linguagem estavam em 

atendimento no Laboratório de Investigação Fonoaudiológica em 

Desenvolvimento da Linguagem e suas Alterações da FMUSP. Dos 20 sujeitos 

que compuseram o grupo, 16 (80%) eram meninos. 

Os critérios de inclusão foram: ter idade entre 5 anos e 6 anos e 11 meses 

e alteração nos padrões de aquisição e desenvolvimento da linguagem, na 

ausência de quaisquer fatores desencadeantes(49). O diagnóstico foi confirmado 

pela diferença entre a idade linguística e a cronológica, evidenciada pelo 

desempenho no Test of Early Language Development-3 (TELD-3), versão 

adaptada para o Português Brasileiro(78, 79). 

Pelo fato dessa alteração se manifestar no início do desenvolvimento da 

linguagem, as crianças costumam iniciar o processo terapêutico antes da faixa 

etária estabelecida neste estudo, o que inviabilizaria selecionar apenas 

crianças sem terapia fonoaudiológica. A média de tempo de terapia dos 

sujeitos selecionados foi de 9,6 (±8,7) meses. 

Com base nos resultados do TELD-3, foi possível constatar que, em 

média, a idade linguística receptiva estava 11,9 (±14,8) meses abaixo da idade 

cronológica, enquanto a média dessa defasagem na idade linguística 

expressiva era de 22,6 (±8,2) meses. Além disso, a maior parte dos sujeitos 
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teve desempenho de linguagem receptiva classificado como na média ou 

pobre. Já na linguagem expressiva, a maioria teve desempenho classificado 

como pobre e na linguagem falada, como na média ou pobre (Gráfico 1). Esses 

dados indicam que a expressão linguística estava mais comprometida que a 

recepção, além de confirmar a heterogeneidade típica dessa população(46, 80, 

81). 

 
Gráfico 1. Classificação do desempenho linguístico no TELD-3 

 

 

      Grupo Transtorno Fonológico (TF) 

Os sujeitos com transtorno fonológico estavam em atendimento no 

Laboratório de Investigação Fonoaudiológica em Desenvolvimento Fonológico 

e suas Alterações da FMUSP. Dos 20 sujeitos que compuseram o grupo, 15 

(75%) eram meninos. 
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Os critérios de inclusão foram: ter idade entre 5 anos e 6 anos e 11 meses, 

possuir diagnóstico de transtorno fonológico e não ter iniciado a terapia 

fonoaudiológica há mais de cinco sessões.  

      Grupo com desenvolvimento típico de linguagem (DTL) 

As crianças foram recrutadas na creche e pré-escola Central da 

Universidade de São Paulo, que atende filhos de seus docentes, funcionários e 

estudantes. Dos 20 sujeitos que compuseram o grupo, 10 (50%) eram 

meninos. 

Os critérios de inclusão compreenderam: ausência de alteração no 

desenvolvimento global, na aquisição e desenvolvimento da linguagem e 

atendimento fonoaudiológico anterior ou atual. Para garantir a ausência de 

alteração da comunicação, foi realizada triagem fonoaudiológica e foram 

incluídas neste grupo apenas as crianças que apresentaram desempenho 

compatível com os valores de referência para a idade no vocabulário(82), na 

fonologia(83), na fluência(84) e na consciência fonológica, avaliada pelo teste 

Consciência Fonológica – Instrumento de Avaliação Sequencial (CONFIAS)(85). 

 

4.4 Caracterização dos sujeitos  

Todas as crianças realizaram avaliação audiológica e apresentaram limiar 

de reconhecimento de fala (SRT) compatível com audição normal (máximo de 

25dB). 

Uma psicóloga avaliou individualmente cada criança, utilizando o teste 

RAVEN Infantil – Matrizes Coloridas Progressivas(86), para garantir que seu 
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desempenho intelectual não verbal estava adequado (classificado como, pelo 

menos, na média). 

A prova de vocabulário expressivo(82) foi aplicada para verificar o 

desempenho semântico das crianças e permitir posterior comparação entre os 

grupos. 

A prova de imitação da fonologia(83) foi aplicada para verificar se cada 

criança era capaz de imitar o padrão fonológico apresentado, pois esta 

capacidade é necessária para as tarefas que envolvem a repetição de não 

palavras. Já a prova de nomeação da fonologia(83), foi aplicada para 

caracterizar o desempenho fonológico, pois, a partir dos itens nomeados, 

calculou-se o índice de Porcentagem de Consoantes Corretas Revisado (PCC-

R)(87), para posterior comparação entre os grupos. 

Considerando, ainda, que a discriminação auditiva é necessária para 

tarefas de repetição de não palavras utilizadas na avaliação experimental, foi 

desenvolvida uma tarefa para avaliar a discriminação entre fonemas. Essa 

tarefa busca verificar quão capazes são os sujeitos em discriminar os fonemas 

inicialmente adquiridos no Português Brasileiro (/p, m, k, f, n, t/) e que estão 

presentes no Teste de Memória de Curto Prazo Fonológica (TMCPF)(88). É 

composta por 44 monossílabos que não configuram palavras no Português 

Brasileiro e que são apresentados aos pares, com contraste de modo, ponto de 

articulação e sonoridade (Anexo G). 

Os estímulos auditivos foram gravados no software Computadorized 

Speech Laboratory (CSL-4500), com intervalos de três segundos entre cada 

par. Após a explicação de como seria a tarefa e treino prático, a apresentação 
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aos sujeitos foi realizada pelo computador, com os alto-falantes sempre na 

potência máxima. 

Para garantir que não haveria interferência negativa da memória, os 

estímulos auditivos foram associados a um apoio visual. Assim, cada 

monossílabo apresentado auditivamente era associado a uma peça colorida. 

Para responder se os estímulos diferiam ou não, a criança deveria indicar uma 

peça da mesma cor (no caso dos estímulos serem iguais), ou uma peça de 

outra cor (no caso de estímulos diferentes). Cada identificação correta 

correspondia a um ponto e o desempenho dos sujeitos era pontuado em 

protocolo específico durante a aplicação da tarefa e, posteriormente, convertido 

em porcentagem. 

Para obter dados referentes ao nível socioeconômico dos sujeitos, foi 

solicitado aos pais ou responsáveis que respondessem a um questionário 

elaborado com base em material já existente(89). Apesar de ainda não estar 

publicado, o grupo de pesquisadores responsáveis por elaborá-lo autorizou sua 

utilização neste estudo (Anexo H). 

Foram consideradas apenas as respostas relacionadas a aspectos 

socioeconômicos (bens materiais, renda familiar mensal, nível educacional 

materno). O Critério de Classificação Econômica Brasil, conforme as 

orientações da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) em 

2012, foi utilizado para classificar as famílias dos sujeitos(90). 

A caracterização detalhada do desempenho de cada grupo, em todas as 

avaliações realizadas, pode ser observada nos Anexos I a K, Tabelas 1 a 3.  
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4.5 Procedimentos 

Após terem preenchido todos os critérios de inclusão no grupo a que 

pertenciam, os sujeitos foram submetidos à avaliação experimental, que 

ocorreu individualmente. A ordem de apresentação dos testes foi igual para 

todos os sujeitos. Nos grupos com distúrbio específico de linguagem e com 

transtorno fonológico, a avaliação foi dividida em duas sessões, com cerca de 

40 minutos cada, para evitar que os sujeitos se cansassem, pois, em geral, a 

coleta de dados foi realizada após a sessão de terapia semanal. No caso dos 

sujeitos com desenvolvimento típico de linguagem, a avaliação foi realizada em 

uma única sessão, com cerca de uma hora, mas com uma pausa de 

aproximadamente 20 minutos (horário de recreio da creche). 

A seguir, a descrição das provas que compõem a avaliação experimental: 

 

      Teste de Memória de Curto Prazo Fonológica (TMCPF)(88)  

Para garantir a padronização na apresentação dos estímulos, as 40 não 

palavras do teste foram gravadas em ordem randômica no software 

Computadorized Speech Laboratory (CSL-4500), com intervalos de três 

segundos. 

Após explicação sobre a tarefa, sua apresentação foi realizada pelo 

computador, com os alto-falantes sempre na potência máxima. O desempenho 

dos sujeitos foi gravado em filmadora digital e transcrito em protocolo 

específico, durante a aplicação. A transcrição foi confirmada após a aplicação, 

por meio da gravação realizada e foram consideradas corretas as produções 

compatíveis com o alvo. 
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No caso dos sujeitos dos grupos com DEL ou TF, os erros decorrentes de 

processos fonológicos produtivos (a partir de 25% de ocorrência)(83) foram 

desconsiderados, ou seja, sua produção foi transcrita desconsiderando tais 

trocas e o item foi considerado como um acerto. Apenas os erros decorrentes 

dos processos fonológicos “harmonia consonantal” e “redução de sílabas” 

seriam considerados como erro, visto que sua ocorrência está associada a 

prejuízos na memória de curto prazo verbal(91, 92), porém sua ocorrência nessa 

amostra foi nula. O objetivo da adoção deste critério foi impedir que a alteração 

fonológica afetasse a pontuação no teste(93). 

Para garantir a confiabilidade na transcrição desses itens, duas 

fonoaudiólogas graduadas e com experiência no atendimento a crianças com 

alterações de fala e linguagem realizaram a transcrição de 20% da amostra. O 

coeficiente de correlação intraclasse (CCI) entre as três avaliadoras foi de 

0,747, com intervalo de confiança variando entre 0,535 a 0,887. 

 

      Automated Working Memory Assessment (AWMA)(94) 

Para esta pesquisa, foram selecionadas oito das 12 tarefas que compõem 

o Automated Working Memory Assessment (AWMA)(94). Cada uma delas é 

precedida por um treino prático e composta por uma série de blocos, cada uma 

formada por seis tentativas. O número de itens a serem lembrados aumenta de 

um bloco para o próximo, sendo necessário acertar quatro tentativas para ir ao 

próximo bloco. Se o sujeito acertar as quatro primeiras tentativas, ele passa 

automaticamente para o próximo bloco e recebe a pontuação máxima (6 

pontos). A tarefa é interrompida quando o sujeito comete três erros e sua 
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pontuação corresponderá ao total de acertos que ele obteve até o momento da 

interrupção. As tarefas são divididas da seguinte forma: 

Memória de curto prazo verbal 

    Digit recall: uma sequência de dígitos é apresentada e, logo em 

seguida, é solicitado ao sujeito que repita a mesma sequência na 

ordem correta. O teste varia de um a nove dígitos a serem lembrados e 

sua pontuação máxima é 54 pontos. 

     Nonword recall: uma sequência de não palavras é apresentada e, 

logo em seguida, é solicitado ao sujeito que repita a sequência 

exatamente da mesma forma que ouviu. O teste varia de uma a seis 

não palavras a serem lembradas e sua pontuação máxima é 36 pontos. 

Memória operacional verbal 

    Listening recall: uma frase é apresentada e o sujeito deve dizer se é 

verdadeira ou falsa e depois deve lembrar a última palavra da frase. 

Recebe 1 ponto para cada julgamento correto (pontuação de 

processamento) e outro para cada palavra lembrada (pontuação da 

memória). O teste varia de uma a seis frases e sua pontuação máxima 

é 36 pontos. 

    Counting recall: uma tela, com vários círculos e triângulos vermelhos 

e azuis, é apresentada. O sujeito deve contar, em voz alta, quantos 

círculos vermelhos há na tela e depois lembrar quantos contou em cada 

tela. Recebe 1 ponto para cada contagem correta (pontuação de 

processamento) e outro para cada recordação correta (pontuação da 
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memória). O teste varia de uma a sete telas e sua pontuação máxima é 

42 pontos.  

Memória de curto prazo visual 

    Dot matrix: um ponto vermelho aparece em diferentes células de uma 

matriz 4 por 4 e, imediatamente após os pontos desaparecerem da tela, 

é solicitado ao sujeito que indique em quais células da matriz o ponto 

apareceu. O teste varia de um a nove pontos vermelhos e sua 

pontuação máxima é 54 pontos. 

    Block recall: uma sequência de cubos é apresentada em uma tela 

com nove cubos e, logo em seguida, o sujeito é solicitado a apontar os 

mesmos cubos, na mesma ordem em que os viu. O teste varia de um a 

nove cubos e sua pontuação máxima é 54 pontos. 

Memória operacional visual 

    Odd one out: o sujeito deve identificar qual a figura diferente em um 

conjunto de três figuras apresentadas em uma linha e que 

desaparecem em seguida. Ele deve indicar o local em que a figura 

diferente estava. O sujeito recebe 1 ponto para cada identificação 

correta (pontuação de processamento) e outro para cada recordação 

correta (pontuação da memória). O teste varia de um a sete conjuntos 

de figuras e sua pontuação máxima é 42 pontos. 

    Spatial recall: o sujeito vê duas formas, sendo que a da direita possui 

um ponto vermelho localizado acima ou nas laterais. Ele deve julgar se 

essas formas são iguais ou se estão invertidas e, quando elas 

desaparecem da tela, deve indicar onde o ponto vermelho apareceu. O 
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sujeito recebe 1 ponto para cada julgamento correto (pontuação de 

processamento) e outro para cada recordação correta (pontuação da 

memória). O teste varia de um a sete conjuntos de figuras e sua 

pontuação máxima é 42 pontos.  

 

A pontuação dos sujeitos em cada tarefa do AWMA foi registrada em 

protocolo específico, durante sua aplicação. Após a conclusão do teste, o 

software fornece uma pontuação padronizada para cada tarefa e uma 

pontuação composta para cada grupo de tarefas (memória de curto prazo 

verbal, memória operacional verbal, memória de curto prazo visuoespacial e 

memória operacional visuoespacial). De acordo com o teste, para a pontuação 

padronizada, os acertos são ordenados para uma média de 100 e um desvio 

padrão de 15, considerando a faixa etária. Já a pontuação composta, permite 

melhor descrição do desempenho do sujeito e corresponde à média da 

pontuação padronizada em cada tarefa que compõe o grupo(94). 

Neste estudo, consideramos a pontuação padronizada de cada tarefa e 

para responder aos objetivos utilizamos a pontuação composta. 

 

4.5.1 Análise estatística 

Os dados foram tratados estatisticamente no software SPSS, versão 21 

(SPSS 21.0 for Windows). As análises descritivas foram empreendidas por 

meio da média, desvio padrão e os valores mínimo e máximo.  

Para as análises inferenciais, foram realizados: Teste-t pareado, para a 

comparação entre os tipos e as modalidades de memória em cada grupo; 
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análise de variância (ANOVA), para a comparação entre os grupos no teste de 

repetição de não palavras; análise multivariada de variância (MANOVA), com 

ANOVAs subsequentes e testes post hoc de Bonferroni, para investigar as 

diferenças entre os grupos, com base na pontuação de cada fator da memória; 

análise multivariada de covariância (MANOVA), com análises de covariância 

(ANCOVAs) subsequentes, para verificar se alguma variável estaria atuando 

como mediadora do desempenho dos sujeitos; por fim, análise discriminante, 

para determinar se o desempenho em cada um dos fatores de memória 

poderia predizer a qual grupo cada sujeito pertencia. 

O nível de significância adotado foi de 5% e os resultados significativos 

foram assinalados com um asterisco (*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 



48 
 

5 RESULTADOS  

 

5.1 Desempenho de cada grupo 

As medidas descritivas do desempenho de cada grupo, de acordo com o 

tipo de memória (curto prazo ou operacional) e com a modalidade (verbal ou 

visuoespacial) podem ser observadas no Anexo L, Tabela 4. 

A comparação entre os tipos de memória evidenciou que, em todos os 

grupos, para a modalidade verbal, a memória de curto prazo teve maior 

pontuação que a operacional, enquanto para a modalidade visuoespacial, a 

memória operacional teve maior pontuação (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Comparação entre o tipo de memória (curto prazo e operacional) em 
cada grupo 

    
LEGENDA: MCP = memória de curto prazo; MO = memória operacional; DEL = distúrbio 
específico de linguagem; TF = transtorno fonológico; DTL = desenvolvimento típico de  
linguagem. 
 

 

A comparação entre as modalidades evidenciou que, em todos os grupos, 

para a memória de curto prazo, o melhor desempenho ocorreu nas tarefas 

verbais, enquanto para a memória operacional o melhor desempenho ocorreu 

nas tarefas visuoespaciais (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Comparação entre a modalidade (verbal e visuoespacial) em cada 
grupo 

 
LEGENDA: MCP = memória de curto prazo; MO = memória operacional; DEL = distúrbio 
específico de linguagem; TF = transtorno fonológico; DTL = desenvolvimento típico de  
linguagem. 
 
 

5.2 Análise entre os grupos 

 Como foi utilizado um teste de repetição de não palavras(88) elaborado 

para o Português Brasileiro, optamos por realizar sua análise de maneira 

independente dos testes que compõem o AWMA(94). 

 A ANOVA demonstrou que o desempenho dos grupos diferiu 

(F(2,57)=19,99 p<0,001 ɳ2=0,412) e as análises post hoc de Bonferroni 

indicaram que o grupo com DEL teve desempenho inferior aos demais e que o 

grupo com TF teve desempenho inferior ao grupo com DTL (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Comparação dos acertos dos grupos no teste de repetição de não 
palavras 

  
       LEGENDA: DEL = distúrbio específico de linguagem; TF = transtorno fonológico;  
         DTL = desenvolvimento típico de linguagem. 

 

 

Para a análise dos dados obtidos com o AWMA(94), conduzimos, 

inicialmente, uma MANOVA, investigando possíveis diferenças entre os grupos, 

com base na pontuação de cada fator (MCP verbal, MO verbal, MCP 

visuoespacial e MO visuoespacial) e verificamos um efeito de grupo 

significativo (Wilks lambda=0,49 F(1,58)=5,89 p<0,001).  

A seguir, foram conduzidas ANOVAs para investigar em quais variáveis 

haveria diferença. Usando a correção de Bonferroni, que divide a significância 

inicial pelo número de variáveis dependentes, cada ANOVA foi testada com 

nível de significância de 0,013. O resultado de todas as comparações 

univariadas foi significativo: MCP verbal F(1,58)=21,75 p<0,001; MO verbal 

F(1,58)=14,32 p<0,001; MCP visuoespacial F(1,58)=8,23 p=0,001  e MO 

visuoespacial F(1,58)=6,09 p=0,004. 
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As análises post hoc de Bonferroni indicaram que, na memória de curto 

prazo verbal, o grupo com DEL teve desempenho similar ao grupo com TF, 

mas ambos tiveram desempenho inferior ao grupo com DTL. Na memória 

operacional verbal, o grupo com DEL teve desempenho inferior aos demais 

(ainda que a significância seja marginal na comparação com o grupo com TF) e 

o grupo com TF teve desempenho inferior ao grupo com DTL. Na memória de 

curto prazo visuoespacial, o grupo com DEL teve desempenho inferior aos 

demais grupos, cujos desempenhos foram similares. Por fim, na memória 

operacional visuoespacial o grupo com DEL teve desempenho inferior apenas 

ao grupo com DTL, enquanto o grupo com TF não diferiu dos demais grupos 

(Gráfico 5). 

 
Gráfico 5. Comparação entre os grupos, de acordo com o tipo e a modalidade 

de memória 

          LEGENDA: MCP = memória de curto prazo; MO = memória operacional; DEL = distúrbio específico  
 de linguagem; TF = transtorno fonológico; DTL = desenvolvimento típico de linguagem. 
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 5.3 Influências na distinção dos grupos 

Para verificar se alguma variável estaria atuando como mediadora do 

desempenho dos sujeitos, foi utilizada a MANCOVA e, a seguir, as ANCOVAs, 

com nível de significância corrigido por Bonferroni (p=0,013). A idade, a 

pontuação no Raven, a porcentagem de acertos no vocabulário, o PCC-r da 

nomeação, a porcentagem de acertos na discriminação auditiva e as medidas 

de nível socioeconômico (pontuação total no Critério Brasil, renda familiar e a 

escolaridade materna) foram inseridas como covariáveis.  

Quando a idade foi inserida como covariável, o efeito de grupo 

permaneceu significativo (Wilks lambda=0,49 F(1,58)=4,83 p<0,001). As 

ANCOVAs subsequentes indicaram que o efeito de grupo permaneceu 

significativo para todos os fatores: MCP verbal F(1,58)=20,66 p<0,001; MO 

verbal F(1,58)=13,92 p<0,001; MCP visuoespacial F(1,58)=8,56 p=0,001 e MO 

visuoespacial F(1,58)=5,66 p=0,006). 

Quando a pontuação do Raven foi inserida como covariável, o efeito de 

grupo permaneceu significativo (Wilks lambda =0,54 F(1,58)= 5,61 p<0,001). As 

ANCOVAs subsequentes indicaram que o efeito de grupo permaneceu 

significativo para a modalidade verbal: MCP verbal F(1,58)=18,09 p<0,001; MO 

verbal F(1,58)=10,26 p<0,001) e para a MCP visuoespacial F(1,58)=4,98 

p=0,010. Porém, para a MO visuoespacial não foi significante F(1,58)=3,82 

p=0,028). 

Quando a porcentagem de acertos no vocabulário foi inserida como 

covariável, o efeito de grupo permaneceu significativo (Wilks lambda =0,66 

F(1,58)= 3,11 p=0,003). As ANCOVAs subsequentes indicaram que o efeito de 

grupo permaneceu significativo apenas para a memória de curto prazo verbal: 
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MCP verbal F(1,58)=10,17 p<0,001; MO verbal F(1,58)=4,50 p=0,015; MCP 

visuoespacial F(1,58)=1,72 p=0,189 e MO visuoespacial F(1,58)=1,30 

p=0,283). 

Quando o PCC-r da nomeação foi inserido como covariável, o efeito de 

grupo permaneceu significativo (Wilks lambda =0,61 F(1,58)= 3,73 p=0,001). As 

ANCOVAs subsequentes indicaram que o efeito de grupo permaneceu 

significativo apenas para a modalidade verbal: MCP verbal F(1,58)=11,45 

p<0,001; MO verbal F(1,58)=7,72 p=0,001; MCP visuoespacial F(1,58)=4,25 

p=0,019 e MO visuoespacial F(1,58)=3,43 p=0,039). 

Quando a porcentagem de acertos na discriminação auditiva foi inserida 

como covariável, o efeito de grupo permaneceu significativo (Wilks lambda 

=0,58 F(1,58)= 4,18 p<0,001). As ANCOVAs subsequentes indicaram que o 

efeito de grupo permaneceu significante significativo apenas para a modalidade 

verbal: MCP verbal F(1,58)=14,09 p<0,001; MO verbal F(1,58)=8,67 p=0,001; 

MCP visuoespacial F(1,58)=2,88 p=0,065 e MO visuoespacial F(1,58)=1,75 

p=0,183). 

Quando os dados do nível socioeconômico (pontuação total no Critério 

Brasil, a renda familiar e a escolaridade materna) foram inseridos como 

covariáveis, o efeito de grupo permaneceu significativo (Wilks lambda =0,48 

F(1,58)=5,63 p<0,001). As ANCOVAs subsequentes indicaram que o efeito de 

grupo permaneceu significativo em todos os fatores: MCP verbal F(1,58)=20,75 

p<0,001; MO verbal F(1,58)=15,51 p<0,001; MCP visuoespacial F(1,58)=9,06 

p<0,001e MO visuoespacial F(1,58)=6,14 p=0,004).  
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5.4 Análise discriminante 

Após verificar que o desempenho na memória foi diferente entre os grupos, 

exploramos a capacidade dessas medidas de discriminar os sujeitos com DEL, 

TF ou DTL. Assim, uma análise discriminante foi conduzida para determinar se 

o desempenho em cada um dos fatores (MCP verbal, MO verbal, MCP 

visuoespacial e MO visuoespacial) poderia predizer a qual grupo cada sujeito 

pertencia. 

A pontuação nos quatro fatores foi significativa (Wilks lambda =0,49 X2(8, 

n=60)=40,21 p<0,001), indicando que o desempenho na memória foi capaz de 

diferenciar os sujeitos dos três grupos (Gráfico 6).   

                     
Gráfico 6. Diagrama combinado dos grupos 

 
       LEGENDA: DEL = Distúrbio específico de linguagem; TF = Transtorno  
       Fonológico; DTL = Desenvolvimento típico de linguagem. 
       FONTE: elaborado pela autora 
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Com base nessa análise, 78,3% de casos originais foram agrupados e 

classificados corretamente, sendo que 75% destes sujeitos foram corretamente 

classificados como DEL, 65% como TF e 95% como DTL (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Classificação prevista em cada grupo com base na análise 
discriminante 

                          
Grupo 

Associação prevista 

Total DEL TF DTL 

n % n % N % 

Original 

DEL 15 75,0 4 20,0 1 5,0 20 

TF 3 15,0 13 65,0 4 20,0 20 

DTL 0 0,0 1 5,0 19 95,0 20 
Legenda: DEL = distúrbio específico de linguagem; TF = transtorno fonológico; DTL =  
desenvolvimento típico de linguagem. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os objetivos principais desta tese foram caracterizar e comparar o 

desempenho de crianças brasileiras com distúrbio específico de linguagem 

(DEL), transtorno fonológico (TF) e desenvolvimento típico de linguagem (DTL) 

em memória de curto prazo e operacional, nas modalidades verbal e 

visuoespacial. 

 A caracterização do desempenho não indicou diferença no padrão 

apresentado em cada grupo. Quando os tipos de memória foram comparados, 

constatou-se que a modalidade verbal teve maior pontuação na memória de 

curto prazo e que a memória operacional teve maior pontuação na modalidade 

visuoespacial. Quando as modalidades foram comparadas, a memória de curto 

prazo demonstrou melhor desempenho nas tarefas verbais, enquanto para a 

memória operacional o melhor desempenho ocorreu nas tarefas 

visuoespaciais. 

 Duas constatações importantes podem ser extraídas desse resultado. A 

primeira se refere ao fato do melhor desempenho ocorrer para as memórias de 

curto prazo verbal e operacional visuoespacial, pois, para a modalidade verbal, 

é até intuitivo que as tarefas simples sejam melhor desenvolvidas que as 

complexas, porém, pode parecer contraditório que para a modalidade 

visuoespacial, as tarefas complexas sejam mais bem executadas. 

Entretanto, o mesmo padrão foi observado em um estudo anterior(14) e 

pode ser compreendido, se considerarmos que o aperfeiçoamento da retenção 

das informações visuoespaciais ocorre a partir dos 5 anos(2) de idade e que em 

tarefas complexas dessa modalidade, além da ativação de mecanismos 
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cognitivos subjacentes, há também uma influência de aspectos verbais(6, 12, 32, 

33). 

A segunda constatação importante desses resultados se refere ao fato do 

mesmo padrão ter sido observado nos três grupos de crianças, pois indica que, 

ainda que existam diferenças em seu desempenho, o percurso de 

desenvolvimento dessas habilidades é compartilhado(6, 12, 31, 95). 

Ao investigar o desempenho dos grupos, constatamos que havia 

diferenças entre eles. Na modalidade verbal, a memória de curto prazo das 

crianças com DEL estava aquém do observado nos demais grupos, para a 

tarefa de repetição de não palavras(88), porém, no escore composto do 

AWMA(94), seu desempenho foi similar ao do grupo com TF. Esse grupo, por 

sua vez, teve desempenho inferior ao grupo com DTL. Porém, na memória 

operacional, os três grupos diferiram significativamente, sendo que o grupo 

com DEL teve o pior desempenho. 

 Esse resultado confirma o prejuízo na memória verbal de crianças com 

DEL(63, 64, 66, 67, 96) e das crianças com TF(19-24). No caso dessa última população, 

nossos achados inovam, ao apontar que o desempenho em tarefas verbais 

complexas também está aquém do observado em crianças com DTL. Desta 

forma, ambos os grupos com alteração primária apresentam prejuízos tanto na 

alça fonológica, quanto no executivo central(2, 8, 13, 27). Fica claro, todavia, que o 

comprometimento no caso do grupo com DEL é mais acentuado.  

Uma investigação mais aprofundada do desempenho em cada uma das 

tarefas pode nos auxiliar a compreender porque na tarefa de repetição de não 

palavras(88) tais grupos se distinguem, mas o mesmo não ocorre no escore 

composto do AWMA(94). É possível, por exemplo, que a repetição de palavras 
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sem sentido seja capaz de detectar um comprometimento com mais precisão 

que a tarefa de repetição de dígitos, pois estes últimos possuem uma 

representação lexical(70). 

Por outro lado, é possível, também, que a distinção clara entre os grupos 

com alteração primária ocorra para as tarefas complexas, pois estas exigem a 

integração de outros mecanismos cognitivos que são apontados como 

prejudicados no grupo com DEL(13-15). 

Com relação à modalidade visuoespacial, na memória de curto prazo 

apenas o grupo com DEL diferiu significativamente e teve desempenho inferior 

aos demais; na memória operacional o grupo com DEL teve desempenho 

inferior apenas ao grupo com DTL, enquanto o grupo com TF, apesar de 

apresentar um desempenho intermediário, não diferiu de forma significativa. 

 Esse achado confirma nossa hipótese de que apenas o grupo com DEL 

teria prejuízos nas tarefas visuoespaciais e contribui, ao apontar que no TF 

essa modalidade permanece conservada. 

Ainda que o prejuízo em tarefas visuoespaciais em crianças com DEL seja 

controverso, verificamos que essa população apresenta um comprometimento 

tanto no armazenamento, quanto no processamento de informações dessa 

natureza, o que concorda com estudos recentes, que apontam que as 

dificuldades de memória não se restringem à modalidade verbal(14, 15, 18, 97). É 

importante pontuar que o prejuízo na modalidade verbal tende a ser duas a três 

vezes mais acentuado(18). 

Esse prejuízo pode ser decorrente da interação entre as modalidades de 

memória e demais processos cognitivos, pois as crianças com DEL também 

apresentam dificuldades em outras funções executivas, como atenção, inibição 
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e planejamento(14, 97). Além disso, apresentam menos proficiência em tarefas 

que envolvam inteligência fluída(62), o que, inclusive, concorda com a discussão 

atual sobre a necessidade de rever o termo “específico” visto que hoje há 

evidências de prejuízos que não se restringem à linguagem(25). 

 Um estudo recente com crianças com DEL bilíngues encontrou prejuízo 

na memória verbal, porém não na memória visuoespacial(98). Segundo as 

autoras, a discrepância entre essas modalidades poderia ser decorrente de 

comorbidades, como, por exemplo, a restrição de habilidades atencionais(97-100). 

 É preciso considerar, entretanto, que ao verificar quais variáveis 

poderiam mediar a diferença entre os grupos, constatamos que a idade e o 

nível socioeconômico não demonstraram influenciar tal desempenho. Como a 

idade foi controlada para os grupos e essa ausência de influência já havia sido 

relatada anteriormente(14), tal resultado não nos surpreendeu. De forma 

semelhante, a ausência de influência do nível socioeconômico na memória já 

havia sido apontada em estudos anteriores(89, 98, 101), o que a torna uma medida 

interessante para a avaliação de crianças com alteração de linguagem, 

independente de seu nível socioeconômico. 

O rendimento intelectual não verbal, por outro lado, influenciou o 

desempenho nas tarefas complexas visuoespaciais. Tal interferência é 

compreensível, visto que a natureza das tarefas é semelhante, pois, para 

executar o RAVEN(86), a criança precisa manter uma determinada informação 

na memória, enquanto busca a solução para o problema. A relação entre essas 

tarefas já havia sido encontrada em um estudo anterior em crianças de mesma 

faixa etária(44), cujas autoras apontam que aspectos cognitivos são 

compartilhados para execução dessas tarefas, inclusive o controle de atenção. 
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Surpreende-nos, todavia, que o vocabulário expressivo tenha influenciado 

todas as tarefas, com exceção das simples verbais e que a fonologia e a 

discriminação auditiva tenham influenciado o desempenho em ambos os tipos 

de tarefas visuoespaciais. 

Com relação ao vocabulário, é sabido que, ao longo do desenvolvimento 

infantil, a memória de curto prazo verbal exerce um papel crucial na sua 

aquisição, quer seja na língua materna, quer seja de uma segunda língua(3). 

Entretanto, nos causa surpresa o fato de que as diferenças encontradas entre 

os grupos nas tarefas complexas verbais e nas tarefas visuoespaciais possam 

ser mediadas pelo vocabulário. 

Parece-nos possível que a influência dessas medidas associadas ao 

vocabulário, produção correta dos sons da fala e discriminação auditiva 

compartilhem mecanismos subjacentes que interfiram em tarefas complexas e 

em tarefas do domínio visuoespacial(6, 32). Tal fato justificaria a extinção de 

diferença entre os grupos nas tarefas verbais complexas e em ambos os tipos 

de tarefas visuoespaciais. 

Outro aspecto que pode ter influenciado esse resultado consiste na idade 

dos participantes, pois, entre 5 e 6 anos, as crianças estão iniciando o 

aperfeiçoamento de suas habilidades visuoespaciais(2) e ainda desenvolvendo 

as funções executivas(102). Ademais, crianças com alteração de linguagem 

podem dispor de menos recursos de controle de atenção e manipulação da 

informação em faixas etárias iniciais(17). 

Logo, apesar de não ter sido possível incluir outras medidas de 

processamento visual e funções executivas neste estudo, fica evidente a 

necessidade de investigar esses processos mais detalhadamente nessa 
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população, pois tal compreensão pode contribuir para o esclarecimento das 

causas do DEL e também proporcionar fundamentos mais claros para 

direcionar a prática clínica. 

 Por fim, ao verificar se o desempenho nessas medidas seria capaz de 

discriminar a qual grupo os sujeitos pertenciam, constatamos que mais de 75% 

dos casos foram classificados corretamente. Esse resultado concorda com 

achados comparando apenas crianças com DEL e DTL(14) e indica que avaliar 

os tipos e modalidades de memória é essencial para o diagnóstico diferencial 

em alterações primárias de fala e linguagem.  

Esse auxílio no diagnóstico diferencial pode ser útil, especialmente em 

casos de crianças pequenas que apresentam inteligibilidade de fala 

comprometida a ponto de dificultar a verificação do vocabulário expressivo e da 

morfossintaxe. Assim, caso a criança apresentasse prejuízos apenas em 

tarefas verbais, haveria mais chance de apresentar um transtorno fonológico e 

sua intervenção poderia ser mais bem direcionada. 

 Em síntese, nossos resultados indicam que as crianças com DEL 

apresentam um prejuízo acentuado em seu desempenho, ao lidar com tarefas 

de memória simples e complexas, não apenas na modalidade verbal, mas 

também na visuoespacial. Por outro lado, as crianças com TF apresentam um 

prejuízo que se restringe à modalidade verbal. 

Novamente, é importante ressaltar que um aspecto que poderia ter 

contribuído muito para a compreensão dos resultados seria a inclusão de 

informações acerca da atenção, visto que esta é essencial para a memória. De 

forma semelhante, este estudo poderia ter sido muito mais rico se tivéssemos 

conseguido incluir os dados das crianças usuárias de implante coclear e 
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daquelas com gagueira. Porém, esses resultados nos abrem caminhos para 

aprofundar o estudo das funções executivas em crianças com alterações 

primárias de fala e linguagem. 

É importante ressaltar que este estudo é pioneiro, ao comparar a memória 

em crianças aos 5 e 6 anos com alteração primária de fala e linguagem. 

Estudos recentes investigaram o desempenho de crianças com distúrbio 

específico de linguagem, ou que haviam superado um atraso de linguagem(14, 

17) e nossos resultados não apenas concordam com seus principais achados, 

como também acrescentam os dados referentes ao TF. 

Essa contribuição se estende, inclusive, à prática clínica, pois evidencia a 

necessidade de aprimorar o armazenamento de informações verbais em 

crianças com alteração primária de fala e linguagem. Além disso, salienta-se a 

importância de, nos processos terapêuticos de crianças com DEL, se 

considerar a extensão das frases utilizadas no contexto, a importância de 

estimular as funções executivas desde o início da intervenção, com vistas a 

aprimorar o processamento da informação e reconsiderar o uso de informações 

visuais como facilitadoras da aquisição de conceitos. 

 Estudos futuros que investiguem mais a fundo o processamento visual 

das crianças com DEL podem nos auxiliar a esclarecer se os prejuízos 

verificados na memória visuoespacial poderiam ser anteriores. Na mesma 

linha, investigar o desempenho desses sujeitos em outras funções executivas, 

como a atenção, nos parece muito promissor tanto para o avanço dos estudos 

relacionados à memória e à linguagem, quanto para o aperfeiçoamento do 

diagnóstico e de estratégias terapêuticas para a intervenção nas alterações 

primárias de linguagem. 
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7 CONCLUSÃO  

 

Este estudo demonstrou que as crianças com distúrbio específico de 

linguagem (DEL), transtorno fonológico (TF) e desenvolvimento típico de 

linguagem (DTL) apresentaram padrão semelhante em seu desempenho, 

quanto ao tipo e à modalidade de memória. Com relação à memória de curto 

prazo, o melhor desempenho ocorreu nas tarefas verbais, enquanto para a 

memória operacional, o melhor desempenho ocorreu nas tarefas 

visuoespaciais. 

A comparação entre os grupos revelou que as crianças com DEL tiveram 

desempenho inferior ao grupo com DTL, em todas as combinações de tipos e 

modalidades de memória, mas tiveram desempenho similar ao grupo com TF 

na memória de curto prazo verbal e operacional visuoespacial. Os sujeitos com 

TF tiveram desempenho inferior ao grupo com DTL apenas na modalidade 

verbal.  

Além disso, a idade e o nível socioeconômico não demonstraram 

influenciar a comparação entre os grupos, porém, o rendimento intelectual não 

verbal, o vocabulário expressivo, a fonologia e a discriminação auditiva 

exerceram alguma influência na distinção dos grupos. Por fim, a análise 

discriminante evidenciou que essas medidas foram capazes de discriminar 

corretamente 78,3% dos sujeitos, sendo que 75% foram corretamente 

classificados como DEL, 65% como TF e 95% como DTL.  

Em síntese, este estudo nos permite concluir que, apesar de 

demonstrarem um padrão semelhante de desempenho quanto ao tipo e 

modalidade de memória, o grupo com DEL apresentou um prejuízo que não se 
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restringe à modalidade verbal, enquanto no grupo com TF esse prejuízo se 

restringe à modalidade verbal.  
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ANEXOS 

Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B – Aprovação da mudança de título 
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Anexo C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Grupo DEL 
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Anexo D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Grupo Transtorno  
                  Fonológico 
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Anexo E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Grupo  
                  Desenvolvimento típico de linguagem 
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Anexo F - Termo de Assentimento 
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Anexo G – Protocolo da tarefa de discriminação auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  79 

Anexo H – Questionário socioeconômico 
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Anexo I 

Tabela 1. Caracterização do desempenho nos critérios de inclusão dos sujeitos 
do grupo com DEL 

Medidas Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Idade (meses) 
    

Idade cronológica 70,70 7,15 60,00 83,00 

TELD idade receptiva 58,75 17,72 28,00 98,00 

TELD idade expressiva 48,10 10,78 32,00 78,00 

Diferença entre idade expressiva e cronológica -11,95 14,77 -35,00 23,00 

Diferença entre idade receptiva e cronológica -22,60 8,23 -36,00 -4,00 

Linguagem e rendimento intelectual não verbal 
   

TELD linguagem receptiva (quociente) 87,35 16,65 59,00 125,00 

TELD linguagem expressiva (quociente) 77,00 10,26 59,00 102,00 

TELD linguagem falada (quociente) 79,40 13,56 61,00 106,00 

Vocabulário expressivo (%) 62,16 13,20 32,20 79,66 

PCC-r imitação (%) 72,43 15,41 38,30 95,20 

PCC-r nomeação (%) 72,56 13,70 43,30 93,50 

Discriminação auditiva (%) 75,25 11,47 45,50 90,90 

RAVEN 18,30 4,38 11,00 25,00 

Socioeconômico 
    

Critério Brasil pontuação total 22,50 5,15 13,00 33,00 

Critério Brasil renda familiar (R$) 2237,90 1116,30 714,00 4418,00 

Escolaridade materna (anos) 11,90 3,43 4,00 18,00 
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Anexo J 

Tabela 2. Caracterização do desempenho nos critérios de inclusão dos sujeitos 
do grupo com TF 

Medidas Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Idade (meses) 70,80 5,64 62,00 80,00 

Linguagem e rendimento intelectual não verbal 
   

Vocabulário expressivo (%) 69,58 7,00 53,40 80,50 

PCC-r imitação (%) 69,53 17,26 40,48 94,39 

PCC-r nomeação (%) 71,77 16,27 42,20 94,25 

Discriminação auditiva (%) 83,89 15,43 45,50 95,50 

RAVEN 20,95 4,01 15,00 29,00 

Socioeconômico 
    

Critério Brasil pontuação total 24,75 5,80 10,00 33,00 

Critério Brasil renda familiar (R$) 2705,05 1163,53 714,00 4418,00 

Escolaridade materna (anos) 11,73 3,53 4,00 16,00 
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Anexo K  

Tabela 3. Caracterização do desempenho nos critérios de inclusão dos sujeitos 
do grupo com DTL 

Medidas Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Idade (meses) 69,00 5,65 61,00 77,00 

Linguagem e rendimento intelectual não verbal 
  

Vocabulário expressivo (%) 76,74 7,43 60,20 86,44 

PCC-r imitação (%) 99,63 1,07 95,30 100,00 

PCC-r nomeação (%) 99,42 1,24 96,40 100,00 

Palavras/minuto 77,81 9,87 57,10 92,40 

Sílabas/minuto 141,65 20,32 95,20 181,80 

Descontinuidade de fala (%) 4,09 1,95 0,80 7,50 

Disfluências gagas (%) 0,53 0,44 0,00 1,50 

CONFIAS 26,55 6,88 13,00 39,00 

Discriminação auditiva (%) 89,32 11,82 50,00 100,00 

RAVEN 21,60 3,27 16,00 27,00 

Socioeconômico 

    Critério Brasil pontuação total 30,65 4,75 21,00 38,00 

Critério Brasil renda familiar 4810,90 2321,05 1541,00 8418,00 

Escolaridade materna 17,10 3,63 11,00 21,00 
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Anexo L 

Tabela 4. Desempenho nas medidas de acordo com o tipo de memória e a 
modalidade em cada grupo 

Medida 
DEL TF DTL 

média DP média DP média DP 

MCP verbal 100,6 10,69 108,1 15,50 124,4 7,17 

Digit recall 83,9 9,43 98,1 14,32 107,9 11,67 

Nonword recall  117,4 17,14 118,2 21,98 140,8 5,11 

MO verbal 86,2 13,98 95,7 11,07 107,3 12,29 

Listening recall 87,8 14,81 94,3 15,76 108,3 19,32 

Counting recall 84,6 16,26 97,2 11,73 106,4 11,85 

MCP visuoespacial 93,0 11,91 102,1 10,39 107,7 12,42 

Dot matrix 92,1 14,89 99,8 13,32 110,2 15,01 

Block recall 93,8 13,83 104,4 13,59 105,3 11,98 

MO visuoespacial 99,6 16,36 109,3 15,94 115,6 10,94 

Odd-one-out 98,6 16,94 111,5 17,46 116,8 14,57 

Spatial recall 100,6 20,88 107,1 16,15 114,4 12,60 

     Legenda: MCP = memória de curto prazo; MO = memória operacional; DEL = distúrbio específico de 
     linguagem; TF = transtorno fonológico; DTL = desenvolvimento típico de linguagem; DP = desvio  
     padrão. 
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