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RESUMO 

 

Silva TZ. Programa de estimulação fonológica em crianças com transtorno 
fonológico [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2015. 
 
INTRODUÇÃO: O Transtorno Fonológico (TF) é uma alteração de fala de 
causa indefinida, com manifestações heterogêneas. Existem diversas 
abordagens terapêuticas para o tratamento do TF, mas poucas envolvem 
atividades que abordem os aspectos perceptivos, cognitivo-linguístico e de 
produção de fala direcionados a todos os sons do Português Brasileiro (PB). 
OBJETIVOS: Propor o Programa de Estimulação Fonológica (PEF) (Estudo1) 
e verificar a efetividade do PEF (Estudo 2). MÉTODO: Para o Estudo 1 foram 
selecionados os aspectos a serem abordados e as atividades para cada um 
deles. O PEF consta de 12 sessões semanais com sete tipos de atividades 
específicas que são aplicadas em cada sessão e que foram elaboradas para 
todos os sons consonantais do PB. Participaram do Estudo 2, 14 crianças 
diagnosticadas com TF, com idades entre 60 e 95 meses e PCC-R entre 65% e 
95%. Todas as crianças foram submetidas a 20 sessões de atendimento 
fonoaudiológico individuais, sendo quatro sessões para avaliação inicial, 12 
sessões de trabalho com o PEF e quatro sessões para avaliação final. Para a 
avaliação (inicial e final) e análise de efetividade do PEF foram aplicadas:  as 
provas de fonologia do Teste de Linguagem infantil ABFW, a prova de 
Estimulabilidade de Fala (EF), o Teste de Sensibilidade Fonológica versão 
Auditiva (TSF-A) e foi calculado o Índice de Inconsistência de Fala (IIF). A partir 
das amostras de fala coletadas nas provas de fonologia de Nomeação de 
Figuras (NF) e de Imitação de Palavras (IP) foram calculados os índices PCC, 
PCC-R e PDI, a porcentagem de processos fonológicos e o número de 
diferentes tipos de processos fonológicos. RESULTADOS: Para a elaboração 
do PEF (Estudo 1) foram considerados todos os sons do PB. Estes sons foram 
separados em seis classes de sons sendo cada uma delas estimulada em duas 
sessões consecutivas. As sete atividades propostas foram aplicadas da mesma 
maneira nas 12 sessões sendo que, apenas os sons trabalhados e os 
estímulos utilizados variaram de acordo com a classe de sons que estava 
sendo trabalhada. As atividades propostas incluíram tarefas de percepção 
auditiva, de produção de fala e de consciência fonológica. Os resultados da  
aplicação do PEF em crianças com TF (Estudo 2) demonstrou diferença 
significativa, independentemente da idade e do comprometimento do TF, para 
as seguintes medidas analisadas nas avaliações pré e pós PEF: índices PCC-
R, PCC e PDI, processos fonológicos de Simplificação de Encontro 
Consonantal (SEC) na prova de IP, Ensurdecimento de Plosiva (EP) na prova 
de NF, número de diferentes tipos de processos fonológicos, e número de sons 
ausentes. Para algumas medidas a diferença significativa entre as avaliações 
pré e pós PEF dependeram da idade da criança: processo fonológico 
Simplificação de Líquida (SL) na prova de IP, SEC na prova de NF e 
Simplificação da Consoante Final (SCF) em ambas as provas de IP e NF. Em 
outras medidas, a diferença significativa entre as avaliações pré e pós PEF 
dependeu do comprometimento fonológico (PCC-R): PDI na prova de NF e 
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TSF-A no subteste Aliteração Diferente (AD). Estes resultados sugerem que as 
atividades propostas no PEF foram efetivas para a melhora das crianças com 
TF. Os itens que não apresentaram diferença significativa entre as avaliações 
pré e pós PEF foram: processos fonológicos SL na prova de NF, EP na prova 
de IP e Ensurdecimento de Fricativa (EFr) na prova de NF e IP, prova do TSF-
A nos subteste de Aliteração Igual (AI), Rima Igual (RI) e Rima Diferente (RD), 
além do Índice de IF. Vale destacar, entretanto, que estas medidas já estavam 
adequadas na maioria das crianças na avaliação pré PEF. Outro aspecto 
importante é que na avaliação pós PEF, as crianças que ainda apresentaram 
sons ausentes foram estimuláveis a esses sons, evidenciando que as 
atividades proporcionaram a diminuição do número de sons ausentes do 
inventário fonético e o aumento da estimulabilidade dos sons da fala.  
CONCLUSÃO: aos aspectos perceptivos, cognitivo-linguístico e de produção 
da fala. Foi possível verificar, a partir das análises realizadas, evidências de 
que o PEF respondeu ao que foi proposto. A aplicação das medidas 
selecionadas para avaliar o trabalho com o PEF forneceu evidências para a 
comprovação de sua efetividade em crianças com TF de cinco a oito anos com 
diferentes graus de comprometimento fonológico. 
 
Descritores: criança; distúrbios da fala; fala; fonoaudiologia; fonoterapia; 
patologia da fala e linguagem; terapêutica; transtornos da articulação. 
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ABSTRACT 

 

Silva TZ. Phonological stimulation program in children with speech sound 
disorders [dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo"; 2015. 
 
BACKGROUND: Speech Sound Disorder (SSD) has been defined as a speech 
developmental disorder with unknown cause and heterogeneous 
manifestations. There are several approaches for the SSD intervention, but only 
few involve activities that focus on auditory perceptual, cognitive-linguistic and 
speech production addressed to all Brazilian Portuguese (BP) sounds. 
OBJECTIVE: To present a Phonological Stimulation Program (PSP) (Study 1) 
and to verify the effectiveness of the PSP (Study 2). METHODS: For the study 
1 characteristics and activities to be addressed were selected. PSP consists of 
12 weekly sessions with seven specific activities implemented in each session 
and designed for all BP consonantal sounds. Fourteen children aged between 
60 and 95 months, diagnosed with SSD and presenting, PCC-R value between 
65% and 95% participated in study 2. All children were submitted to 20 
individual sessions, four sessions for initial evaluation, 12 sessions of PSP and 
four sessions for final evaluation. The assessment tests used for the 
effectiveness analysis were: phonology test which includes a Picture Naming 
task (PN) and an Imitation of Words task (IW), Speech Stimulability Test (SST), 
Speech Inconsistency Index (SII) and Phonological Sensitivity Test - Auditory 
version (PST-A). PCC, PCC-R and PDI indexes, the percentage of phonological 
processes and the number of different types of phonological processes were 
calculated based on the two phonology tasks. RESULTS: PSP development 
(Study 1) comprised all BP sounds allocated into six classes of sounds, each 
one stimulated in two consecutive sessions. The seven proposed activities were 
applied likewise in the 12 sessions: only target sounds and stimuli differed in 
each session. The activities involved auditory perception, speech production 
and phonological awareness tasks. In Study 2, PSP showed a significant 
difference in children with SSD, regardless of age and SSD severity 
commitment to the following measures that were analyzed in both the pre- and 
post-PSP evaluations: PCC-R, PCC, PDI, Consonant Cluster Simplification 
(CCS) in IW task, Stop Devoicing (SD), different types of phonological 
processes, and number of absent sounds. Furthermore the significant 
difference between pre- and post-PSP based on child age depended of: Liquid 
Simplification (LS) in IW task, CCS in PN task and Final Consonant 
Simplification (FCS) in IW and PN. The significant differences between pre- and 
post-PSP depended on phonological severity (PCC-R): PDI in PN task and 
PST-A in 'Odd one out' Alliteration task. The results suggested that activities 
proposed in the PSP were effective to improve children with SSD. Items 
showed no significant difference between pre- and post- PSP evaluations were: 
LS in PN task, SD in IW task and Fricative Devoicing (FD) in PN and IW tasks, 
PST-A in 'Go together' Alliteration, 'Go together' Rhyming and 'Odd one out' 
Rhyming tasks, and SII. These pre- PSP evaluation tests were already 
adequate in most of the children. Importantly, in the evaluation post- PEF 
children who still presented absent sounds were stimulated to these sounds, 
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indicating that the activities decreased the number of absent sounds from 
phonetic inventory and increased stimulability of speech sounds. 
CONCLUSION: PSP covered seven different activities with all BP consonantal 
sounds. The proposed activities targeted auditory perceptual, cognitive-
linguistic and speech production tasks. The evaluation performance evidenced 
that PSP answered what has been proposed.  The selected evaluation tests 
provided evidence to prove the effectiveness of PSP in children with SSD 
between five and eight years-old with different phonological impairment 
severity. 
 
Descritors: child; speech disorders; speech; speech, language and hearing 
sciences; speech therapy; speech-language pathology; therapeutics; 
articulation disorders. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Uma das áreas em que existe uma maior concentração de estudos 

dentro da Fonoaudiologia, é o Transtorno Fonológico (TF). Isso acontece em 

função do TF ser, dentre as alterações do desenvolvimento da fala e da 

linguagem, uma das dificuldades mais ocorrentes principalmente na população 

infantil (Gierut, 1998; Broomfield e Dodd, 2004; McLeod et al., 2013). Apesar do 

grande avanço no conhecimento do TF há poucos estudos que relatam 

resultados de intervenções e que indicam o benefício das atividades propostas 

para uma terapia eficaz. 

 Uma das características relacionadas ao TF é que esta dificuldade 

acomete  principalmente crianças de quatro a oito anos de idade, o que dificulta 

o controle das variáveis que interferem no processo do tratamento 

especialmente, aquelas relacionadas ao próprio desenvolvimento de linguagem 

e fala da criança. 

 A intervenção fonoaudiológica no TF tem como principal objetivo a 

aquisição das regras fonológicas aplicadas aos fonemas da língua no menor 

período de tempo possível, por meio da generalização dessas regras tanto 

para os sons da mesma classe como para os e de outras classes (Gierut et al., 

1987; Gierut, 2001; Morris, 2009; Pagliarin et al., 2012). Para que isso ocorra é 

preciso fornecer à criança estímulos auditivos e proprioceptivos que 

possibilitem a elaboração da regra e a construção da representação fonológica 

dos fonemas (Tyler et al., 2003a; Tyler, 2005; Hodson, 2006; 2011). 

 Apesar das várias propostas de abordagens terapêuticas e dos critérios 

para a seleção dos sons a serem tratados, as evidências que comprovem sua 

eficácia parecem ainda não ser suficientes. Além disso, cada abordagem 

proposta tem indicação para ser aplicada a crianças com alterações 

fonológicas específicas fazendo com que muitos terapeutas acabem utilizando 

um tratamento eclético a partir da seleção de alguns aspectos de cada 

abordagem e da elaboração das atividades necessárias para compor uma 

terapia eficaz. 
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 Contribuir com evidências para a prática clínica do fonoaudiólogo, que 

auxiliem na escolha da abordagem terapêutica, tanto em função do 

comprometimento do TF quanto da idade da criança, orientou o presente 

projeto de pesquisa. 

A pesquisa desenvolvida propõe a aplicação do Programa de 

Estimulação Fonológica (PEF) que tem como intuito estimular a percepção de 

fala, a produção dos sons e a compreensão das regras fonológicas do 

Português Brasileiro (PB) em crianças com TF. O princípio que norteia o 

programa é que a exposição de forma gradativa a todos os sons da fala 

estimula tanto a percepção auditiva como a produção do som e a elaboração 

da regra fonológica. Assim, a estimulação fonológica propicia a oportunidade 

de uma organização da fala da criança e de um tratamento mais específico, 

com menor duração, para as dificuldades que permanecerem após a aplicação 

do PEF. 

Este estudo visa propor, aplicar e descrever os resultados do PEF como 

etapa inicial do tratamento para a aquisição e adequação gradativa dos sons 

do PB. No PEF são abordadas as habilidades necessárias para se alcançar um 

tratamento eficaz por meio de atividades de percepção auditiva, de produção, 

de organização das regras fonológicas e de atividades metalinguísticas. 

 

Diante do exposto, as hipóteses deste estudo são: 

 

 O PEF proporcionará diminuição do comprometimento do TF, 

evidenciado pelos índices de Porcentagem de Consoantes Corretas 

(PCC), Porcentagem de Consoantes Corretas – Revisada (PCC-R) e 

Process Density Index (PDI), bem como pela diminuição da ocorrência 

de diferentes tipos de processos fonológicos. Isso ocorrerá 

independentemente dos processos fonológicos empregados pelas 

crianças inicialmente e, de ter ou não, um ou mais sons ausentes. 

 

 Crianças que inicialmente tiveram sons ausentes, ao final da aplicação 

do PEF, serão capazes de produzir esses sons, independentemente do 

comprometimento do TF. 
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 Crianças com PCC-R entre 65% e 84% alcançarão melhor desempenho 

ao final do programa quando comparadas às com PCC-R entre 85% e 

95%. 

 

 Crianças com idade maior alcançarão melhor desempenho ao final do 

programa. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A revisão de literatura aborda os seguintes tópicos: principais 

características do TF, diagnóstico do TF e abordagens terapêuticas no TF. 

 

2.1 Principais características do Transtorno Fonológico 

 

Independentemente do modelo de desenvolvimento adotado e da 

análise fonológica que fundamenta sua descrição, sabe-se que o 

desenvolvimento da fala ocorre de maneira gradual na criança. Vários fatores 

interferem no desenvolvimento do sistema fonológico tanto aqueles 

relacionados aos aspectos orgânicos como aos ambientais (Shriberg e 

Kwiatkowski, 1982a; Stoel-Gammon e Dunn, 1985; Shriberg, 1993; Galea e 

Wertzner, 2005; Vick et al., 2012). 

Conforme descrito por Ingram (1976), e também observado em outros 

estudos (Shriberg e Kwiatkowski, 1982a; Stoel-Gammon e Dunn, 1985; Galea e 

Wertzner, 2005), durante o período de desenvolvimento da linguagem ocorrem 

processos fonológicos, ou seja, simplificações na fala da criança. A ocorrência 

de processos fonológicos tende a diminuir com o passar do tempo, sendo que 

por volta dos sete anos de idade a criança já os eliminou e tende a empregar 

as regras fonológicas da língua. 

Há vários estudos que descrevem a ocorrência de processos fonológicos 

ao longo do desenvolvimento da criança em diferentes regiões do Brasil 

(Teixeira, 1988a,b; Lamprecht, 1995; Galea e Wertzner, 2005). 

Nos casos em que os processos fonológicos persistem além da idade 

esperada, sem que haja algum comprometimento orgânico ou psicossocial 

grave associado, de modo a agravar a ininteligibilidade de fala e, 

consequentemente, comprometendo o significado da mensagem, caracteriza-

se o TF. (Stoel-Gammon e Dunn, 1985; Wertzner, 2002). 

O TF é definido como uma alteração de fala caracterizada pela 

inadequação na produção dos sons da fala e pelo uso inadequado das regras 
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fonológicas da língua (Shriberg e Kwiatkowski, 1982a; Shriberg et al., 2005; 

Lewis et al., 2006). A causa do distúrbio é difícil de ser determinada, sendo a 

gravidade e a inteligibilidade de fala de graus variados (Hodson e Paden, 1981; 

Fey, 1992; Wertzner, 2002; Dodd, 2011). Uma de suas marcas é a 

heterogeneidade das manifestações. 

O TF é o distúrbio da comunicação mais frequente em crianças de idade 

pré-escolar, sendo que muitas dessas crianças podem apresentar mais 

tardiamente alterações na leitura e escrita (Gierut, 1998; Broomfield e Dodd, 

2004; Wertzner et al., 2006, 2012a; Herrero, 2007; Peterson et al., 2009; 

McLeod et al., 2013; Murphy et al., 2014). Essa questão impulsiona os 

fonoaudiólogos a buscarem cada vez mais procedimentos que sejam baseados 

em evidências e que permitam maior eficiência no diagnóstico (Dollaghan, 

2004; Plante, 2004). 

Uma criança com TF é diagnosticada, em geral, a partir dos quatros 

anos, uma vez que crianças com desenvolvimento típico ainda podem utilizar 

muitos processos fonológicos até esta idade (Hodson e Paden, 1991; 

Lamprecht, 1995). 

 Uma das características citadas na literatura diz respeito à quantidade 

de diferentes tipos de processos fonológicos que a criança com TF apresenta o 

que  interfere no grau de comprometimento e na inteligibilidade de fala. Hodson 

e Paden (1981) estudaram os processos fonológicos de 60 crianças com 

desenvolvimento típico e 60 crianças com TF e mostraram que crianças com 

TF apresentam em sua fala maiores números de processos fonológicos, sendo 

que os processos de Posteriorização para Palatal (PP) e para Velar (PV), 

assim como as omissões de sílabas simples, foram os que mais 

comprometeram a inteligibilidade de fala, uma vez que crianças com 

desenvolvimento típico não apresentaram esses processos fonológicos. 

 Fey (1992) e Shriberg et al. (2010) também afirmam que o uso dos 

processos fonológicos, ou seja, da simplificações de regras do sistema 

fonológico, gera um grau variado de ininteligibilidade de fala. 

As porcentagens de ocorrência de processos fonológicos e os diferentes 

tipos de processos fonológicos (Lamprecht, 1995) tendem a ser mais elevados 

em crianças com TF, quando comparadas aos observados em crianças com 
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desenvolvimento normal. Estudos recentes evidenciam que o número de 

diferentes tipos de processos fonológicos e o grau de comprometimento são 

variáveis importantes na caracterização do TF (Wertzner, 2014). 

Em um estudo com crianças falantes do PB, Wertzner (2004) indicou os 

processos fonológicos observados durante o desenvolvimento e as idades em 

que cada processo fonológico tende a desaparecer. A autora recomenda ainda 

que, ocorrências inferiores a 25% de um processo fonológico, sejam 

consideradas como em fase de superação do sistema fonológico da criança. 

Dentre os processos fonológicos que mais se observam para a língua 

inglesa, em crianças com TF estão: Frontalização para Palatal (FP), 

Frontalização para Velar (FV), Simplificação de Consoante Final (SCF) 

(Shriberg e Kwiatkowski, 1982a); Simplificação de Encontro Consonantal 

(SEC), Redução Silábica (RS), Plosivação de Fricativa (PF) e Simplificação de 

Líquida (SL) (Shriberg, 1993); SEC, PF, SCF, SL, Harmonia Consonantal (HC) 

e Omissão de Fricativa (Hodson e Paden, 1981). 

Oliveira e Wertzner (2000), em um estudo de crianças com TF falantes 

do PB, apresentaram como mais ocorrentes os processos fonológicos de 

Ensurdecimento de Plosivas (EP), Ensurdecimento de Fricativas (EFr), SL e 

SEC. Em outra pesquisa com 50 crianças com TF também falantes do PB e 

idade entre quatro e 12 anos, os processos fonológicos de maior ocorrência 

foram os mesmos encontrados no estudo citado anteriormente, além dos de FP 

e SCF (Wertzner et al., 2006). 

Estudos sobre a gravidade e o comprometimento do TF podem auxiliar 

na identificação e classificação dos subtipos deste transtorno. Além disso, ao 

estabelecer o índice de gravidade do comprometimento inicial, é possível 

acompanhar a melhora do sujeito no decorrer do tratamento (Papp e Wertzner, 

2006). 

Os índices de gravidade mais utilizados na literatura são: PCC (Shriberg 

e Kwiatkowski, 1982b), PCC-R (Shriberg et al., 1997a) e PDI (Edwards, 1992). 

Essas três medidas são utilizadas não somente para o diagnóstico diferenciado 

do TF, mas também como medida de comparação após o tratamento 

fonoaudiológico. 
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Considerando-se que o TF é heterogêneo em relação a vários aspectos, 

é importante diferenciar os seus subtipos no diagnóstico. Isso envolve 

identificar e classificar semelhanças e diferenças entre as manifestações, 

sejam elas em função das etiologias ou de características linguísticas da fala 

(Pagan-Neves e Wertzner, 2011).  

Um aspecto que aparece com frequência na literatura, no que diz 

respeito à heterogeneidade e à classificação do TF, envolve a relação entre as 

alterações encontradas e os três processamentos envolvidos na efetivação da 

fala: input auditivo do som, cognitivo-linguístico e processamento motor da fala 

(Broomfield e Dodd, 2004; Pagan e Wertzner, 2007; Dodd e McIntosh, 2010; 

Vick et al., 2012). 

Shriberg et  al. (2003a,b) explicam que as dificuldades perceptivo-

auditivas podem interferir no estabelecimento de representações fonológicas 

estáveis que fornecerão a base para a aprendizagem motora. 

No estudo de Gonçalves et al. (2011) foi observada uma alteração na 

avaliação eletrofisiológica de crianças com TF quando comparadas com 

crianças normais. Em outros estudos também observou-se que crianças com 

TF apresentam um rebaixamento na avaliação eletrofisiológica e que, quando 

submetidas à terapia fonoaudiológica, essas crianças melhoram (Leite et al., 

2010, 2014). 

Em função da heterogeneidade, estudos propõem e analisam mais 

detalhadamente as manifestações na fala das crianças com TF empregando 

para isto, instrumentos e procedimentos que auxiliem na identificação dos 

aspectos de fala e linguagem alterados nesses indivíduos (Flipsen et al., 2005; 

Shriberg et al., 2005; Lewis et al., 2006). 

Na literatura, grande parte das crianças apresentaram o inventário 

fonético completo por volta dos cinco anos de idade (Wertzner, 2004). Estudos 

avaliam a Estimulabilidade de Fala (EF) tanto por meio de imitação de sílabas 

(Powell e Miccio, 1996) quanto de palavras (Tyler,1996). Quando analisada a 

EF de crianças com TF, verificou-se um melhor desempenho na imitação de 

palavras, quando comparado com imitação de sílabas (Glaspey e Stoel-

Gammon, 2007; Castro e Wertzner, 2009, 2012a; Glaspey e MacLeod, 2010). 
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No estudo de Wertzner et al. (2012a) foi verificado que crianças com TF 

e sons ausentes do inventário fonético apresentaram valores mais baixos de 

PCC-R quando comparadas àquelas que tinham todos os sons do inventário 

fonético. 

Estudos relacionados à Inconsistência de Fala (IF) sugerem que a 

imaturidade da representação lexical da palavra está associada à idade 

cronológica da criança, ou seja, a criança mais nova tem maior variabilidade de 

fala. Esse fato demonstra que a criança ainda está em desenvolvimento e em 

fase de organização dos sons (Dodd e Bradford, 2000; Hodson, 2007). 

Crianças com TF, classificadas como inconsistentes, apresentam déficit na 

organização cognitivo-linguística o que interfere na programação fonética (no 

encadeamento dos sons) e compromete o aprendizado de palavras novas e o 

aumento do vocabulário expressivo (Broomfield e Dodd, 2004; Dodd et al., 

2006; McIntosh e Dodd, 2008a; Castro e Wertzner, 2011). 

Crianças sem TF apresentam menor valor médio do Índice de 

Inconsistência de Fala (IIF) (Ingram e Ingram, 2001; Castro e Wertzner, 2011) o 

que reforça o fato de que quanto mais inconsistente for a fala da criança, pior 

será sua inteligibilidade de fala. 

Para Dodd e Bradford (2000), trabalhar com uma criança cuja a fala é 

inconsistente dificulta a escolha da abordagem e do som a ser trabalhado pois 

ela não apresenta um padrão de erro. Porém, após um período de intervenção 

terapêutica, quando a fala da criança se torna inconsistente devido à tentativa 

de utilizar o fonema alvo corretamente, significa que o sistema fonológico está 

se desenvolvendo. 

Além do comprometimento fonológico, marcado pela presença de 

processos fonológicos e pela ausência de sons no inventário fonético, as 

crianças muitas vezes manifestam também alterações de consciência 

fonológica, ou metafonológicas. A consciência fonológica é a representação 

mental dos sons da fala, ou seja, é a consciência sobre os segmentos sonoros 

da fala e a forma como a informação fonológica é utilizada. 

Wagner e Torgesen (1987) definem a consciência fonológica como a 

capacidade metalinguística que permite ao sujeito perceber, identificar, 

manipular e segmentar uma frase em palavras, sílabas e fonemas. Para 
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Rvachew e Grawburg (2006) a consciência fonológica refere-se a um conjunto 

de habilidades do processamento fonológico que são necessárias para a 

formação da estrutura sonora das palavras, incluindo a habilidade de 

diferenciar sons cognatos e as tarefas mais difíceis que envolvem a 

manipulação de unidades fonológicas específicas, como adição, exclusão, 

substituição ou inversão de uma determinada palavra. 

Há vários fatores como idade, escolaridade, memória verbal de curto 

prazo e percepção de fala que interferem no desenvolvimento e no 

desempenho das habilidades de consciência fonológica (Bebtin et al., 1991; 

McBride-Chang, 1995). Para Metsala (1999), o desenvolvimento do vocabulário 

também influencia na consciência fonológica, ou seja, o amadurecimento do 

vocabulário da criança provoca uma reestruturação nas representações de 

palavras no léxico, de uma abordagem holística para uma forma segmentada. 

Crianças com TF muitas vezes apresentam o conhecimento 

internalizado da língua prejudicado (Marchetti et al., 2010; Wertzner et al., 

2012b). Assim, para alguns autores (Rvachew et al., 2003; Raitano et al., 2004; 

Rvachew e Grawburg, 2006; Rvachew, 2007) a deficiência na representação 

fonológica dificulta o desempenho de crianças com TF nas habilidades de 

consciência fonológica que, em função disso, apresentam risco para a 

aquisição da leitura quando comparadas àquelas com desenvolvimento típico 

de fala. 

Herrero (2001) propôs o Teste de Sensibilidade Fonológica (TSF) nas 

versões Auditiva (TSF-A) e Visual (TSF-V) que é composto por provas de 

aliteração e rima onde o sujeito deve identificar semelhanças e diferenças do 

início e final das palavras. O estudo apresentado verificou o desempenho de 

crianças entre 5:1 e 7:7 sem alterações de fala e linguagem no TSF. Os 

resultados sugeriram que as provas de aliteração, em ambas as versões do 

teste, foram aquelas onde os sujeitos apresentaram melhor desempenho 

indicando que, as tarefas que envolvem os segmentos iniciais das palavras, 

são mais fáceis. 

Já em outro estudo, com crianças de 7 a 10 anos de idade com e sem 

TF, observou-se que as crianças com TF tiveram pior desempenho em todos 
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os subtestes propostos, sugerindo que essas crianças têm dificuldades de 

consciência fonológica nas habilidades de rima e aliteração (Herrero, 2007). 

No estudo desenvolvido por Linassi et al. (2005) foi verificado que o 

desempenho em memória fonológica apresenta relação positiva com o grau de 

gravidade do TF. Isso indica que habilidades de memória fonológica estão 

relacionadas com a produção de fala e com a escolha dos fonemas para a 

produção de palavras. 

Em um estudo com 32 crianças com TF entre 4:1 e 7:8  anos de idade 

Souza et al. (2009) verificaram a relação entre o desempenho nas diferentes 

habilidades de consciência fonológica e o grau de gravidade do TF. Em relação 

à idade, observaram diferenças entre os grupos com idade inferior e superior a 

seis anos nas provas de síntese fonêmica, segmentação e transposição 

silábica. O melhor desempenho nas tarefas de consciência fonológica após os 

seis anos pode ser explicado possivelmente pela maior exposição à linguagem 

escrita. Já a tarefa de segmentação fonêmica demonstrou ser a mais sensível 

à diferença na gravidade do TF. 

Com o objetivo de comparar pré-escolares com e sem TF quanto às 

competências lexical e metafonológica, Costa e Ávila (2010) notaram que, o 

grupo com TF, apresentou desempenho semelhante ao outro grupo de 

crianças sem TF quanto à competência lexical e pior quanto à competência 

metafonológica. 

Dois estudos com crianças norte-americanas verificaram o desempenho 

de crianças com idade entre cinco e seis anos com e sem histórico de TF 

(Raitano et al., 2004) e, posteriormente, entre os sete e nove anos de idade 

(Peterson et al., 2009). Os autores analisaram as habilidades de linguagem e a 

leitura dessas crianças e concluíram que as crianças com TF apresentaram 

dificuldades nos testes que avaliam a consciência fonológica e a leitura, 

mesmo após o aumento da idade. 

 

2.2 Diagnóstico do Transtorno Fonológico 

 

O diagnóstico do TF depende da aplicação de instrumentos que 

identifiquem as alterações fonológicas advindas de dificuldades na  produção 
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e/ou percepção auditiva específicas de alguns sons e que complementem o 

diagnóstico com informações mais especificas a respeito da organização das 

regras fonológicas, da percepção e da produção dos sons (Wertzner, 2010; 

Wertzner e Castro, 2012). 

Na literatura há vários instrumentos para a avaliação do TF sendo que, 

alguns privilegiam a organização das regras fonológicas e outros, a produção 

dos sons da fala. Esses instrumentos buscam contribuir com informações a 

respeito da gravidade, do comprometimento do TF e da inteligibilidade de fala 

(Hodson e Paden, 1981; Wertzner, 2002; Wertzner et al., 2006). 

O principal instrumento do diagnóstico do TF são as denominadas 

provas de fonologia que, de forma geral, são compostas por provas de Imitação 

de Palavras (IP), Nomeação de Figuras (NF) e fala espontânea. A partir das 

amostras de fala coletadas com o uso dessas provas é possível aplicar vários 

tipos de medidas fonológicas (Hodson e Paden, 1981; Ingram e Ingram, 2001). 

A principal análise feita nas amostras de fala é a análise fonológica que 

permite a identificação das simplificações das regras fonológicas que 

comprometem a inteligibilidade de fala. Há vários modelos de análises 

fonológicas porém, a dos processos fonológicos, tem sido a mais empregada 

desde 1976 quando Ingram expôs sua aplicação e vantagem para o 

diagnóstico do TF. Desde então, vários autores aplicaram esse modelo de 

análise (Hodson e Paden, 1981; Stoel-Gammon e Dunn, 1985; Edwards, 1992; 

Shriberg, 1993; Rvachew, 2007). 

Para o PB vários estudos (Wertzner 1992; Wertzner et al., 2005a,b, 

2006, 2012a; Wertzner e Castro, 2012) empregaram as provas de IP e de NF 

da avaliação da fonologia do Teste de Linguagem Infantil - ABFW (Fonologia 

ABFW) (Wertzner, 2004) que possibilitam realizar o levantamento do inventário 

fonético bem como a análise dos processos fonológicos mais ocorrentes na 

língua. 

Ainda a partir das amostras de fala coletadas por meio das provas de 

fonologia, foi proposta a aplicação de índices de gravidade que permitem a 

verificação do comprometimento do TF. Esses índices auxiliam no diagnóstico, 

prognóstico e na seleção do modelo de tratamento. 
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Um dos índices mais citados na literatura é o PCC (Shriberg e 

Kwiatkowski, 1982b). Esse índice verifica a porcentagem de consoantes 

corretas produzidas em uma amostra de fala de acordo com o número total de 

consoantes contidas na amostra. São consideradas como consoantes 

incorretas as omissões, substituições e distorções comuns e não comuns. Para 

esse índice, os autores propuseram uma classificação de gravidade na qual o 

TF é considerado leve se o PCC for de 85 a 100%, levemente moderado entre 

65 e 85%, moderadamente grave de 50 a 65% e grave se for inferior a 50%. 

 Com o objetivo de aprimorar o emprego de índices no diagnóstico do TF, 

foi proposta uma revisão do índice PCC, o PCC-R (Shriberg et al., 1997a) que 

considera como erros somente a omissão e substituição de sons. Os autores 

afirmam que esse índice é mais adequado para comparar a competência 

articulatória em crianças com idade entre três e oito anos pois, como não 

considera as distorções de sons como erro, proporciona uma separação mais 

apropriada entre crianças com desenvolvimento de fala normalizado e aquelas 

com alterações de fala. 

 Outra medida do comprometimento do TF é o PDI (Edwards, 1992), que 

propõe observar a ocorrência de processos fonológicos em uma amostra de 

fala. Para tanto, contabiliza o número total de processos fonológicos em uma 

amostra de fala em relação ao número total de palavras analisadas na amostra. 

Segundo a autora, o PDI é visto como uma medida de grande potencial clínico 

para inteligibilidade fonológica. 

 Essas três medidas, PCC, PCC-R e PDI foram aplicadas em vários 

estudos com crianças com TF falantes do PB. Para o PCC (Wertzner, 2002, 

2004; Wertzner e Silva, 2009) os critérios para classificação dos erros foram 

adaptados e foi verificada a correlação entre os três índices. Observou-se 

também que as classificações predominantes do índice PCC em crianças com 

TF foram as de grau leve e levemente moderado (Wertzner, 2002; Wertzner et 

al., 2005b). Outros estudos também indicaram que o PCC-R demonstra ser um 

índice preciso de gravidade e de importante valor para a avaliação 

fonoaudiológica (Wertzner et al., 2005a). Wertzner et al. (2012a) também 

afirmaram que o PCC-R é mais sensível para avaliar a gravidade do TF em 

diferentes idades pelo fato das distorções não serem contabilizadas como erro. 
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Vários instrumentos complementares são aplicados às crianças com TF 

para aprimorar o diagnóstico, principalmente nas áreas de produção de fala, 

organização e representação fonológica, metafonologia e memória. 

Para complementar as informações relativas à produção de fala, os 

instrumentos mais utilizados são a verificação da EF dos sons ausentes do 

inventário (Powell et al., 1991; Lof, 1996; Miccio e Elbert, 1996; Powell, 1996; 

Powell e Miccio, 1996; Tyler, 1996; Miccio et al., 1999; Rvachew et al., 1999; 

Tyler e Macrae, 2010) e a IF (Crosbie et al., 2005; Holm et al., 2007; Castro e 

Wertzner, 2011). A EF é aplicada apenas em crianças que apresentem sons 

ausentes do inventário fonético, o que pode ser observado nas provas de 

fonologia (na de IP ou NF ou fala espontânea). O índice de EF é uma medida 

que analisa se o sujeito é capaz de produzir esses sons ausentes mediante o 

emprego de estímulos sensoriais e proprioceptivos. A EF está relacionada à 

presença ou ausência de dificuldades na execução dos diferentes gestos 

necessários para a produção do fonema (Powell e Miccio, 1996; Tyler, 1996). 

A criança, quando estimulável na prova de EF, consegue produzir um 

determinado som mesmo com um déficit na representação mental do som. 

Entretanto, quando a criança não é estimulável, significa que ela apresenta 

uma dificuldade em produzir os gestos articulatórios para esse som 

necessitando, assim, de intervenção para conseguir produzi-lo (Powell e 

Miccio, 1996; Rvachew et al., 1999). Para o PB Castro e Wertzner (2009) 

propuseram uma prova para verificar a EF que já foi empregada em vários 

estudos (Wertzner et al., 2007a; Castro e Wertzner, 2012). 

Para a avaliação da IF, diferentes estudos utilizaram uma prova com 25 

figuras para serem nomeadas três vezes em diferentes sequências, que devem 

ser separadas por uma atividade distratora, porém na mesma sessão de 

avaliação. Para uma palavra ser considerada consistente, ela deve ser 

produzida da mesma forma nos três momentos enquanto se, uma das 

produções ocorrer de forma diferente, a palavra é então considerada 

inconsistente. O cálculo do IIF estabelece a porcentagem das palavras 

inconsistentes de acordo com o total de palavras da prova (Crosbie et al., 

2005). A prova de IF foi adaptada para o PB por Castro e Wertzner (2011). 
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Avaliar a IF também é um fator muito importante para analisar o 

desenvolvimento da criança na terapia. A IF é caracterizada por diferentes 

erros na emissão de uma mesma palavra.  

Ainda para complementar o diagnóstico do TF, são utilizados 

instrumentos que avaliam as habilidades metafonológicas, também chamada 

na literatura de consciência fonológica (Herrero, 2001, 2007; Rosal, 2002; 

Lindamood e Lindamood, 2004; Powell et al., 2007; Cunha e Capellini, 2009a). 

As habilidades de consciência fonológica ou de metafonologia são 

medidas por meio de diferentes tarefas com diversos níveis de dificuldade e 

que podem variar quanto ao tipo (síntese, segmentação, exclusão), extensão 

do segmento-alvo (rimas, sílabas, fonemas) e posição do segmento (inicial, 

medial, final), entre outras variáveis (Capovilla e Capovilla, 2000; Santos e 

Navas, 2004). 

Para o PB há alguns testes de consciência fonológica como o CONFIAS 

(Moojen et al., 2003), PROHMELE (Cunha e Capellini, 2009b) e TSF (Herrero, 

2001, 2007). 

Dentre esses testes, o TSF (Herrero, 2001, 2007) é composto pelo TSF-

V e TSF-A. Cada um deles é composto por quatro subtestes: Aliteração Igual 

(AI), Aliteração Diferente (AD), Rima Igual (RI) e Rima Diferente (RD). Existe 

uma pontuação diferente de acordo com a faixa etária para cada subteste 

testado e, dependendo destes fatores, a criança pode ser classificada como 

adequada ou inadequada. Os dados de normalidade do teste não indicam 

diferença significativa entre os gêneros, porém, demonstram que há uma 

melhora no desempenho de acordo com o aumento da idade e que há um 

melhor desempenho nas provas que avaliam a aliteração do que nas provas 

que avaliam a rima. 

Os testes que avaliam as habilidades de consciência fonológica e que 

não envolvem respostas orais podem fornecer melhores informações quando 

aplicados em crianças com TF, já que os erros de produção da fala nas 

respostas fornecidas não irão influenciar no desempenho do teste (Rvachew, 

2007; Gillam e Ford, 2012). 

Por não utilizar respostas verbais, o Lindamood Auditory 

Conceptualization Test – 3rd (LAC-3) (Lindamood e Lindamood, 2004) busca 
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verificar a percepção auditiva e a discriminação dos sons de fala sem que a 

criança precise fornecer respostas orais. Segundo os autores o teste avalia a 

percepção de quantidade, semelhança, diferença e habilidades de manipulação 

e representação silábica e fonêmica. 

 

2.3 Abordagens terapêuticas no Transtorno Fonológico 

 

As abordagens terapêuticas visam à generalização e reorganização do 

sistema fonológico da criança com TF. Na literatura são descritas várias 

abordagens terapêuticas sendo uma das mais antigas, a abordagem elaborada 

por Van Riper, que foi publicada pela primeira vez em meados da década de 

1930. Essa abordagem é fundamentada na terapia articulatória, também citada 

na literatura como tradicional, na qual os denominados erros articulatórios 

cometidos pela criança são considerados como decorrentes de uma dificuldade 

motora para a produção desses sons (Roseberry-McKibbin e Hedge, 2011). 

Desde então, outras abordagens terapêuticas foram surgindo ao longo dos 

anos. 

Dentre as mais utilizadas, segundo Kamhi (2006) estão: o modelo de 

ciclos (Hodson e Paden, 1991), o modelo de pares mínimos proposto por 

Weiner (1981) que é um modelo baseado na linguagem (Hoffman, 1992; Norris 

e Hoffman, 2005), o modelo Metaphon proposto por Dean e Howell (1986) e o 

modelo denominado de eclético, que utiliza atividades de vários modelos 

diferentes. Outras abordagens que também se destacam são: o modelo de 

oposições máximas (Gierut, 1990), o de oposições múltiplas (Williams, 2000) e 

o modelo de intervenção apoiado na complexidade do som (Gierut, 2001, 

2005). 

Apesar de haver diferenças entre as abordagens terapêuticas em 

relação a vários aspectos como a escolha do som a ser trabalhado e a ênfase 

dada nas habilidades de percepção auditiva, produção motora ou 

metalinguagem, há pesquisas que comprovam a efetividade das diferentes 

abordagens (Saben e Ingham, 1991; Williams, 2005; Kamhi, 2006). 

Embora haja um avanço no conhecimento a respeito do 

desenvolvimento da linguagem e da fala, parece não existir uma abordagem 



________________________________________          Programa de Estimulação Fonológica em crianças com Transtorno Fonológico          17 

única para ser utilizada com sucesso na intervenção de crianças com TF. A 

escolha da abordagem terapêutica a ser aplicada deve considerar o 

desempenho da criança na avaliação (Williams, 2010), o grau de 

comprometimento, a inteligibilidade de fala e a IF presentes na criança com TF 

(Tyler, 2005). 

Outros aspectos que são importantes para a escolha da abordagem 

terapêutica são: a capacidade articulatória, a percepção fonética, a 

identificação fonêmica, os contrastes fonológicos, a produção do som, a 

escolha da sílaba e da palavra, a consciência fonológica, as habilidades de 

linguagem e a comunicação efetiva (Crosbie et al., 2005; Kamhi, 2006). 

Em função dos vários aspectos que devem ser considerados, a seleção 

da abordagem terapêutica que será adotada para uma determinada criança 

com TF nem sempre é uma tarefa fácil.  

Um aspecto bastante valorizado em várias abordagens terapêuticas é a 

reorganização e a generalização das regras do sistema fonológico sendo que, 

um fator determinante para alcançá-las, é a seleção do som alvo a ser tratado, 

ou seja, o que é tratado é mais importante do que como é tratado (Gierut, 1998, 

2005; Kamhi, 2006; Williams, 2010). Esta seleção do som alvo é fundamental 

para um tratamento eficaz e alguns critérios podem ser adotados para isso, tais 

como, a ordem do desenvolvimento dos sons na fala, a ausência ou não do 

som no inventário fonético, a consistência do erro, a importância do som para a 

inteligibilidade de fala e a estimulabilidade do som. Outras questões a serem 

consideradas são: a apresentação de dois ou mais sons-alvo ao mesmo tempo 

na sessão de terapia, o uso de sons-alvo da mesma classe ou de classes 

diferentes e, por fim, a complexidade dos sons escolhidos (Williams, 2003; 

Kamhi, 2005, 2006). 

 O modelo tradicional motor defendido por Van Riper enfatiza a 

estimulação de um som alvo por vez, de modo isolado. Esta abordagem 

começa com uma atividade de discriminação auditiva, seguida por uma de 

produção do som isolado, nas sílabas, nas palavras, frases e sentenças e, por 

último, na fala espontânea. Só é possível avançar para a atividade seguinte 

quando a criança progredir na estratégia trabalhada. Este modelo tem como 

objetivo fazer com que a criança produza os sons isolados adequadamente e 



________________________________________          Programa de Estimulação Fonológica em crianças com Transtorno Fonológico          18 

ainda é muito utilizado, inclusive para pacientes com muitos erros de produção 

e com atraso de fala moderadamente severo (Kamhi, 2006). 

 O modelo baseado no Whole Language (Hoffman, 1992; Norris e 

Hoffman, 2005) enfatiza a interatividade e a naturalidade da fala e da 

linguagem. Nesta abordagem são utilizados livros de histórias como o principal 

material da terapia. Este modelo terapêutico pode salientar o trabalho com 

diferentes habilidades, tais como, atenção, discriminação e produção do som, 

prosódia, consciência fonológica, vocabulário, sintaxe e compreensão de texto. 

Esta abordagem visa melhorar a fala da criança sem uma instrução ou prática 

direta dos sons alterados. Segundo Kamhi (2006), este modelo é eficiente 

apenas se a criança for capaz de aumentar a precisão de suas produções dos 

sons e de palavras nos contextos de narrativa e de fala espontânea. Faltam 

comprovações que sustentem a eficiência do tratamento baseado neste 

modelo, em especial, com crianças que apresentem atraso grave de fala ou 

apenas distorções necessitando assim, de outro modelo em conjunto para 

abordar a produção direta de fala. 

Ingram e Ingram (2001) afirmam em seu estudo que o diferencial da 

abordagem Whole Word está no uso das palavras como alvo para o tratamento 

e não nos fonemas, como na maioria das demais abordagens. Essa proposta 

pode ser um tratamento eficaz para crianças com TF grave, uma vez que 

proporciona aumento gradativo da complexidade das palavras e da 

inteligibilidade de fala da criança. 

 O modelo de ciclos proposto por Hodson e Paden (1983) é uma 

abordagem utilizada, principalmente, em crianças com uma inteligibilidade de 

fala muito prejudicada. Nesta abordagem, a EF é um pré-requisito para a 

escolha do som alvo, pois os autores apontam que há um ganho maior quando 

a criança é estimulável ao som que será trabalhado (Hodson e Paden, 1991; 

Prezas e Hodson, 2010). Esta abordagem trabalha desde ponto/percepção 

articulatória dos sons (elementos baseados no modelo tradicional) até a 

produção da fala espontânea. Além disso, envolve diferentes atividades de 

metafonologia, dependendo do desenvolvimento do sistema fonológico da 

criança. Esta abordagem é uma das mais conhecidas e é indicada para 
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crianças com atraso grave de fala e muito ininteligível (Hodson e Paden, 1991; 

Kamhi, 2006, Hodson, 2007, 2011). 

 Os conceitos envolvidos no Modelo de Ciclos (Hodson e Paden, 1991; 

Hodson, 2006, 2007, 2011) são: a aquisição fonológica é um processo gradual; 

a criança com desenvolvimento típico adquire o sistema fonológico do adulto 

principalmente por ouvi-lo; a aquisição de novos padrões de fala permite 

associar as sensações auditivas às cinestésicas, sendo possível o auto-

monitoramento; o trabalho da articulação dos sons pode facilitar a produção 

correta dos sons; as crianças estão ativamente envolvidas em sua aquisição 

fonológica; as crianças tendem a generalizar novas habilidades fonológicas 

para outros sons não aprendidos diretamente; a combinação de estratégias e 

sons facilita o aprendizado da criança. 

 Por isso, as estratégias utilizadas em cada sessão de terapia do Modelo 

de Ciclos, contém atividades de estimulação auditiva, também conhecida como 

Bombardeamento Auditivo (BA), atividades de produção do nome de figuras 

(para garantir que a criança possa emitir corretamente), jogos envolvendo troca 

de turnos (para dar chance da criança treinar os fonemas trabalhados), 

avaliação e treino de palavras estimuláveis a serem trabalhadas em uma 

próxima sessão e atividades envolvendo consciência fonológica e, por fim, a 

repetição da atividade de BA (Hodson e Paden, 1991; Hodson, 2007, 2011). 

Rudolph e Wendt (2014) aplicaram o modelo de ciclos na intervenção de 

três crianças com TF moderadamente grave, com idade entre três e quatro 

anos. As análises, após a intervenção, indicaram que a combinação de seleção 

de alvos com o modelo de ciclos possibilitou trabalhar a entrada auditiva por 

meio de atividades práticas de produção de fala o que resultou na 

generalização (estatisticamente confiável) para sons que não haviam sido 

estimulados durante o tratamento. Estes achados sugerem que a abordagem 

de ciclos é um método eficiente e eficaz para o tratamento de crianças em 

idade pré-escolar com TF grave. 

 Outra abordagem bastante citada na literatura é a da intervenção com 

pares mínimos. Trata-se de uma abordagem contrastiva, na qual os traços 

distintivos são usados para a escolha dos sons-alvo. Desta forma, a criança é 

confrontada com os pares de palavras homônimas com a finalidade de 
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melhorar a organização fonológica e, reestruturando assim, seu sistema 

fonológico (Weiner, 1981; Baker, 2010). Esta abordagem é indicada para 

crianças com comprometimento leve ou moderado. Nas atividades propostas, 

são apresentadas figuras com os pares de palavras com o par mínimo alvo e a 

criança deve dizer o nome da figura. O fonoaudiólogo, por sua vez, responde 

para a criança indicando o que ela realmente falou, desafiando-a a produzir o 

contraste fonêmico correto em vez de produzir a palavra homônima (Bowen, 

2015). 

 Após as primeiras publicações desse modelo de intervenção, inúmeras 

pesquisas surgiram provando a eficácia do tratamento (Saben e Ingham, 1991; 

Smith et al., 1998; Hodge e Gotzke, 2011). Além disso, ele também serviu 

como base para outros modelos terapêuticos que empregam outros tipo de 

oposições, como por exemplo, as oposições máxima (Gierut, 1990) e as 

múltiplas (Williams, 2000). 

 Alguns estudos empregaram a intervenção com pares mínimos com o 

intuito de verificar sua eficiência. Dentre eles, o estudo de Weiner (1981) 

analisou duas crianças expostas à terapia de pares mínimos e verificou que 

cada criança apresentou generalização de três processos fonológicos, uma 

criança após seis e outra após 14 sessões. 

Em um outro estudo (Saben e Ingham, 1991), duas crianças com TF 

foram expostas a um tratamento utilizando a abordagem de pares mínimos. 

Para ambos os sujeitos, foram acrescidas atividades que envolviam a 

colocação do fonema, como pistas articulatórias. O estudo concluiu que os dois 

sujeitos se beneficiaram do tratamento, passando a utilizar de forma correta os 

sons aos quais foram expostos na terapia. Entretanto, não houve generalização 

para os sons que não foram estimulados. 

O modelo de intervenção de pares máximos (Elbert e Gierut, 1986), 

surgido a partir da oposição de pares mínimos, tem como procedimento o 

contraste de duas palavras que diferem em apenas um fonema mas que se 

diferenciam por vários traços distintivos entre eles, a sonoridade, o ponto e o 

modo articulatório. A criança é ensinada a comparar um som não utilizado 

apropriadamente com um que já seja conhecido pela criança. Esta abordagem 
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é indicada para crianças com maior comprometimento fonológico (Gierut, 

1989). 

No estudo de Gierut (1990), foram comparadas crianças submetidas à 

terapia de pares mínimos e máximos. Os achados mostraram que as crianças 

que foram expostas aos pares máximos apresentaram um melhor resultado, 

uma vez que apresentaram maior generalização a outros sons não 

trabalhados. 

A abordagem da intervenção apoiada na complexidade fonológica 

(Gierut, 2001; 2005), que foi baseada na intervenção com pares máximos, 

considera fundamental analisar detalhadamente o sistema fonológico da 

criança. Nessa abordagem, o que vai ser mostrado à criança é tão importante 

quanto o modo como será mostrado. Os sons a serem trabalhados no início da 

intervenção são os sons mais complexos, porque esses sons devem 

desencadear uma generalização eficiente das regras fonológicas (Gierut, 2001; 

Baker e Williams, 2010). Este modelo tem como objetivo uma produção mais 

inteligível das palavras e é visto como um impacto positivo, não apenas para os 

sons com intervenção direta, mas também para os sons não trabalhados, pois 

desencadeia a generalização mesmo em diferentes classes de sons. 

 Ainda sobre essa abordagem terapêutica, muitos estudos buscaram 

entender como vários aspectos da complexidade fonológica poderiam ser 

combinados para se obter um resultado mais efetivo. Assim, observou-se que 

trabalhar simultaneamente sons pouco conhecidos pela criança, pode tornar a 

terapia fonoaudiologia mais efetiva e rápida por resultar em uma maior 

reorganização e generalização do sistema fonológico da criança (Gierut et al., 

1987; Gierut, 2001; Williams, 2005). 

Para Gierut (2005), ao respeitar a complexidade geométrica, sempre que 

um som mais complexo for o alvo os menos complexos irão aparecer. Assim, 

trabalhar com sons africados como alvo, promoverá a generalização para os 

sons fricativos; quando os sons alvos forem os fricativos, possibilitarão a 

generalização para a classe de plosivos; quando os sons alvo forem os 

encontros consonantais, a generalização será promovida para sons menos 

complexos (como Consoante-Vogal); quando o trabalho for com sons não 

estimuláveis, haverá uma melhora nos sons estimuláveis e; quando o alvo 
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forem os sons vozeados, a generalização será observada para os sons 

desvozeados. 

 Outra variação do modelo terapêutico é a da intervenção com oposição 

múltipla (Williams, 2005; 2010). Trata-se de uma abordagem contrastiva 

direcionada a crianças que possuem um inventário fonético muito reduzido e 

produzem o mesmo tipo de erro para vários sons. Nesta abordagem a criança 

é confrontada com vários sons alvo durante a sessão de terapia. Este modelo 

tem como objetivo melhorar a inteligibilidade de fala das crianças, tendo como 

ênfase a aprendizagem fonética e fonêmica em contextos comunicativos, o que 

o torna eficiente. 

 Um estudo (Ceron e Keske-Soares, 2013) analisou as mudanças 

fonológicas decorrentes da intervenção com oposições múltiplas em cinco 

crianças falantes do PB. Após o período de terapia, foi constatado que o 

modelo trabalhado foi efetivo para o tratamento desses sujeitos, pois 

proporcionou algumas generalizações, mudanças no valor do PCC-R e no 

número de fonemas adquiridos. 

 A abordagem conhecida como Core Vocabulary (Dodd e Bradford, 2000; 

Dodd et al., 2006; McIntosh e Dodd, 2008b; Dodd et al., 2010) é voltada para 

crianças com TF consideradas inconsistentes na prova de IF. Esta intervenção 

é indicada para crianças a partir de dois anos de idade que necessitam de um 

tratamento intenso para tornar sua fala consistente. Apoia-se na prática diária 

de palavras que estão presentes no vocabulário da criança e que são, de 

acordo com esse critério, sugeridas pelo terapeuta. A cada semana, as 

crianças são estimuladas com até dez palavras que devem ser produzidas de 

forma consistente, inclusive na fala espontânea. 

Em um estudo (McIntosh e Dodd, 2008b) que verificou a eficácia da 

intervenção Core Vocabulary em três meninos com TF, os autores concluíram 

que houve ganhos de inteligibilidade, precisão e consistência na produção da 

fala espontânea. Entretanto, os mesmos acreditam ser necessárias adaptações 

na intervenção terapêutica para cada criança em fução das diferenças 

individuais e da heterogeneidade do TF. 
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3. OBJETIVO 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

1. Propor o PEF (Estudo 1). 

2. Verificar a efetividade do PEF (Estudo 2). 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1.1. Organizar a estrutura geral das doze sessões do PEF. 

1.2. Elaborar as atividades para as sessões do PEF. 

 

2.1. Descrever o desempenho de crianças com TF, nas avaliações pré e 

pós PEF, em relação às medidas fonológicas (número de diferentes tipos de 

processos fonológicos, PCC e PDI), IF, TSF e EF, agrupadas em função do 

comprometimento do TF medido pelo PCC-R e em função da idade. 
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4. MÉTODOS 

 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) sob o nº 

311/13. Trata-se de uma pesquisa prospectiva. 

Os pais e/ou responsáveis pelas crianças foram informados sobre os 

objetivos do estudo. O Termo de Consentimento Livre-Esclarecido (TCLE) foi 

lido e quando houve concordância na participação da pesquisa, este foi 

assinado. 

A pesquisa contou com dois estudos sendo que, no Estudo 1, foi 

organizada a estrutura geral das 12 sessões do PEF, bem como elaboradas as 

atividades para as sessões do PEF, baseadas em um estudo piloto realizado 

anteriormente e modificadas pelo pesquisador executante dessa pesquisa. Já 

no Estudo 2, foi analisado o desempenho das crianças pré e pós PEF. 

 

4.1 Casuística 

 

Participaram do Estudo 2, 14 crianças com diagnóstico de TF, com faixa 

etária compreendida entre 5:01 e 7:05, sendo 9 do gênero masculino e 5 do 

gênero feminino. 

Todas as crianças foram diagnosticadas no Laboratório de Investigação 

Fonoaudiológica em Fonologia (LIF Fonologia), do Departamento de 

Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da FM-USP. 

Os critérios de inclusão das crianças na pesquisa foram: diagnóstico do 

TF, idade entre 5:00 e 7:11 anos, valor do índice de PCC-R entre 65% e 95% 

em pelo menos uma das provas de fonologia (Wertzner, 2004) do Teste de 

Linguagem Infantil ABFW nas áreas de fonologia, vocabulário, fluência e 

pragmática (Andrade et al., 2004), ser consistente na prova de IF (Castro e 

Wertzner, 2011), não ter recebido tratamento fonoaudiológico anteriormente, 

ter como língua materna o PB (assim como seus pais), não apresentar queixas 
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de alterações emocionais, cognitivas e/ou motoras, bem como rebaixamento 

auditivo. 

Foi estabelecido como critério de exclusão para participação na 

pesquisa o número de faltas nas sessões do PEF. Assim, se a criança 

completou cinco faltas no período desde a avaliação pré PEF até a aplicação 

do PEF interrompeu-se a participação da criança e a mesma foi encaminhada 

para o tratamento tradicional do LIF Fonologia. 

 

4.1.1 Perda amostral 

 

Foram submetidas à avaliação fonoaudiológica 62 crianças e houve 

perda amostral de 48 crianças. Em função do critério de inclusão estabelecido 

para o estudo, 45 crianças avaliadas foram descartadas: 13 crianças por 

apresentarem valores de PCC-R abaixo de 65% nas provas de fonologia, 13 

por já terem feito terapia fonoaudiológica, cinco por serem inconsistentes na 

prova de IF, nove por demonstrarem processos fonológicos esperados para 

suas idades durante a avaliação da fonologia, uma por não apresentar idade 

adequada para a pesquisa (o prontuário da criança estava com a data de 

nascimento errada) e, quatro por não terem disponibilidade para vir no horário 

oferecido para a participação no PEF. 

Em função do critério de exclusão, foram excluídas três crianças que 

começaram o PEF, mas que faltaram cinco vezes, comprometendo sua 

aplicação. Todas as crianças que não preencheram os critérios de inclusão e 

aquelas que foram excluídas, foram encaminhadas para o tratamento 

fonoaudiológico no LIF Fonologia. 

 

4.2 Material 

 

Para a execução da pesquisa foi utilizado o TCLE e os protocolos dos 

testes aplicados no diagnóstico, que permitiram verificar os critérios de 

inclusão. Tais protocolos foram: anamnese, provas de fonologia de NF e IP  

(Wertzner, 2004) do Teste de Linguagem Infantil ABFW (Andrade et al., 2004); 

teste de IF (Castro e Wertzner, 2011) para avaliar a inconsistência de fala; 
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TSF-A (Herrero, 2001, 2007) para avaliar as habilidades metafonológicas de 

rima e aliteração; e, por fim, o protocolo do teste de EF (Castro e Wertzner, 

2009, 2012) para verificar os sons ausentes do inventário fonético. 

A aplicação de todos os testes foi gravada em gravador digital Zoom, 

modelo H2, e filmadas em filmadora digital Sony, modelo DCR-DVD403, em 

ambiente acusticamente tratado. Para a transcrição fonética das provas de 

fonologia foi utilizado fone de ouvido com supressor de ruído da marca Bose, 

modelo AE2. 

 

4.3 Procedimento 

 

4.3.1 Estudo 1  

 

A estrutura geral do PEF consta de 12 sessões semanais. O número de 

sessões foi estabelecido considerando-se tratar de um período adequado de 

tempo para a exposição da criança aos sons consonantais do PB e que, por 

isso, permite observar a resposta da criança às várias atividades previstas no 

PEF. 

Para cada uma das sessões do PEF, com duração de 45 minutos, foram 

desenvolvidas sete tipos de atividades específicas. Para a aplicação das 

atividades foram elaborados alguns materiais, sendo estes utilizados para 

todas as crianças participantes do estudo. 

 

4.3.2 Estudo 2 

 

4.3.2.1 Seleção dos sujeitos 

 

A seleção das crianças que participaram da pesquisa foi feita a partir da 

lista de espera para tratamento fonoaudiológico no LIF Fonologia. 

Os pais ou responsáveis pela criança foram convocados e, inicialmente, 

responderam à anamnese que permitiu a retirada de informações a respeito do 

gênero, idade, queixas de alterações emocionais, cognitivas e/ou motoras, bem 

como rebaixamento auditivo e sobre tratamentos fonoaudiológicos anteriores. 
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Em seguida, foi explicado que as crianças passariam pela avaliação para fazer 

o diagnóstico fonoaudiológico do TF. 

Ao término da avaliação, os pais das crianças que preencheram os 

critérios de inclusão, foram informados que seria iniciado o PEF durante 12 

semanas e que, ao término, a criança seria reavaliada para, em seguida, dar 

continuidade ao tratamento por outra fonoaudióloga do LIF Fonologia. As 

crianças que não preencheram os critérios de inclusão foram encaminhadas 

diretamente para o tratamento tradicional do LIF Fonologia. Os pais que 

concordaram em participar do estudo assinaram o TCLE e a criança iniciou o 

PEF. 

 

4.3.2.2 Aplicação e análise das provas pré e pós o Programa de 

Estimulação Fonológica 

 

A avaliação pré e pós PEF foi feita em oito sessões de 45 minutos, 

sendo quatro sessões para a pré-avaliação e quatro para a pós-avaliação. 

Essa avaliação constou de 10 provas conforme se observa no Quadro 1 e 

descritas a seguir. Destaca-se que a pré-avaliação fez parte do processo de 

diagnóstico do LIF-fonologia, sendo que os resultados dessa avaliação 

serviram de linha de base para a comparação com os resultados da avaliação 

pós PEF. Todas as provas foram analisadas de acordo com os critérios 

estabelecidos pelos respectivos autores. 

 

Quadro 1 - Distribuição da aplicação das provas nas quatro sessões de avaliação pré e pós 

PEF 

Sessão Provas 

1 Fonologia, Inconsistência de Fala, TSF Auditivo (aliteração) 

2 TSF Visual (rima), LAC parte 1, Repetição de Pseudo-Palavras 

3 TSF Visual (aliteração), LAC parte 2, Discriminação Auditiva 

4 TSF Auditivo (rima), Estimulabilidade dos sons ausentes 

 

Foi analisado o desempenho das crianças em função do índice PCC-R 

(em relação ao comprometimento fonológico) e em função da idade. Para a 

análise em função do PCC-R, os valores foram classificados em duas 
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categorias: entre 65% e 84% e entre 85% e 95%. Já para a análise em função 

da idade, os sujeitos foram classificados em três categorias etárias: entre 5:00 

e 5:11, entre 6:00 e 6:11 e entre 7:00 e 7:11 anos de idade. 

 

4.3.2.3 Provas para diagnóstico de Transtorno Fonológico 

  

 Fonologia 

Foi aplicado o teste de Fonologia ABFW (Wertzner, 2004) que é 

composto por duas provas. A primeira, a NF constituída de 34 figuras com 90 

consoantes e a IP que consta de 39 vocábulos com 107 consoantes. 

Para todas as crianças, as duas provas de fonologia foram gravadas e 

duas transcrições fonéticas independentes foram realizadas. A primeira 

transcrição foi feita pela pesquisadora e, em seguida, por um aluno de pós-

graduação que participava das atividades do LIF Fonologia. O índice de 

concordância entre as duas transcrições foi de pelo menos 90% de 

fidedignidade sendo que, nos casos em que houve discordância, a 

pesquisadora e o pós-graduando ouviram novamente a gravação para entrar 

em um acordo sobre a transcrição. As provas foram aplicadas e analisadas de 

acordo com os parâmetros estabelecidos pelo teste Fonologia ABFW. 

A análise dos processos fonológicos a partir das amostras de fala 

obtidas nas provas de fonologia ABFW (NF e IP) foi realizada de duas 

maneiras diferentes. Na primeira, foi calculada a produtividade de cada 

processo fonológico, em porcentagem, considerando-se o número de vezes em 

que este ocorre na prova. Na segunda, foi contabilizado o número total de 

diferentes tipos de processos fonológicos calculado a partir da presença, com 

qualquer ocorrência, deste processo. 

É importante ressaltar que na análise dos processos fonológicos foram 

considerados todos os processos, mesmo aqueles que ainda eram esperados 

para a idade. Além disso, nas análises realizadas, foi considerado qualquer 

valor de ocorrência dos processos fonológicos, mesmo aqueles abaixo de 25%. 

Os processos fonológicos analisados foram: Sonorização de Plosiva 

(SP); Sonorização de Fricativa (SF); RS; HC; PF; PV; PP; FV; FP; SL; SEC; 

SCF; EP; EFr e Outros. 
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Após o levantamento do inventário fonético e a análise dos processos 

fonológicos, foram calculados os índices indicativos do comprometimento do 

TF. O primeiro índice calculado foi o PCC, que calcula a porcentagem de 

consoantes produzidas corretamente pelo falante (Shriberg e Kwiatkowski, 

1982b). Para o índice PCC são considerados erros as omissões, substituições 

e distorções. Para este índice, os autores também classificam a gravidade 

como leve (acima de 85%), levemente moderado (65% a 85%), 

moderadamente grave (50% a 65%) ou grave (abaixo de 50%). 

 Em seguida foi calculado o índice PCC-R (Shriberg et al, 1997a), que 

determina a porcentagem de sons consonantais produzidos corretamente 

considerando como erros realizados pelo falante as substituições e distorções. 

O terceiro índice calculado foi o PDI (Edwards, 1992) que representa a média 

de processos fonológicos utilizados nas palavras da amostra de fala. Para 

obter essa medida, é necessário calcular o número total de ocorrências de 

processos fonológicos e dividi-lo pelo número de palavras analisadas na 

amostra. Neste estudo, estes índices foram calculados para as provas de IP e 

NF, sendo consideradas as adaptações para o PB que foram previamente 

realizadas por Wertzner (2002). 

 

 Estimulabilidade de Fala 

A prova de EF (Castro e Wertzner, 2009, 2012) foi aplicada apenas 

quando a criança apresentou algum som ausente em seu inventário fonético. A 

prova é composta por uma tarefa de imitação de palavras, que consta de sete 

palavras para cada fonema do PB contendo, na sílaba inicial, o som alvo 

combinado com as sete vogais orais (sempre que sua distribuição na língua 

permitiu). 

Foi computado o número de sons ausentes e considerada como 

estimulável a criança que produziu, no mínimo, 10% dos estímulos oferecidos. 

 

 Inconsistência de Fala 

O teste de IF (Castro e Wertzner, 2011) consta de 25 figuras, nomeadas 

três vezes em sequências diferentes, e intercaladas por atividades distratoras. 

Cada uma das 25 palavras foi analisada e, se as três nomeações foram iguais, 
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a produção da palavra foi considerada consistente. Se, pelo menos uma 

nomeação foi diferente das demais, a produção da palavra foi considerada 

inconsistente. Para o cálculo do IIF, as palavras inconsistentes foram divididas 

pelo número total de palavras da prova (25) e multiplicadas por 100. A prova foi 

analisada respeitando os critérios estabelecidos pelas autoras. 

 

 Teste de Sensibilidade Fonológica 

Para a avaliação das habilidades metafonológicas (rima e aliteração) foi 

utilizado o TSF (Herrero, 2001, 2007), na versão auditiva. 

Trata-se de um teste que consta de quatro provas que verificam o 

desempenho nas habilidades de AI, AD, RI e RD. Cada prova apresenta 15 

itens, sendo os três primeiros para treino e 12 para aplicação e análise. Nas 

provas de aliteração solicita-se que o sujeito diga qual das três palavras 

começa igual ou diferente à palavra alvo e, nas provas de rima, qual das três 

palavras termina igual ou diferente da palavra alvo. O valor máximo de acertos 

para cada prova é 12. Foi utilizada neste estudo a versão Auditiva – TSF-A, em 

que o sujeito tem somente o apoio auditivo para responder às provas. A 

aplicação do teste foi dividida em duas sessões para evitar que o cansaço dos 

sujeitos interferisse nos resultados do teste. Os dados foram analisados de 

acordo com os critérios estabelecidos pela autora (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Média de acertos da prova TSF-A em cada subteste por idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Método estatístico 

 

Para verificar a ocorrência de correlação entre a idade e o PCC-R foi 

calculado o coeficiente de correlação de Pearson.  

Subteste 
Idade 

5 anos 6 anos 7 anos 

Aliteração Igual 6,0 8,4 11,0 

Aliteração Diferente 3,5 4,3 9,3 

Rima Igual 5,0 5,3 7,1 

Rima Diferente 4,6 4,4 6,7 
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Na análise das variáveis observadas nas provas de NF e IP foi 

inicialmente verificado se ocorreu concordância dos resultados nas duas 

provas, tanto pré PEF, quanto pós PEF. Como medida de concordância, foi 

considerado o coeficiente de correlação intraclasse (Fleiss, 1986). Esse 

coeficiente varia de 0 a 1 e, de uma forma geral, valores maiores que 0,75 

indicam forte concordância entre as observações, valores entre 0,40 e 0,75 

indicam concordância moderada e valores inferiores a 0,40 indicam fraca 

concordância. Quando os resultados indicaram haver forte concordância, tanto 

pré PEF quanto pós PEF, foram considerados no restante da análise os 

resultados obtidos na prova de NF. 

A avaliação do efeito do PEF foi feita comparando-se as médias das 

variáveis de resposta (resultados dos testes, porcentagem e número de 

processos fonológicos) pré e pós PEF. Foi verificado se a diferença entre as 

médias foi significativa e se a magnitude da diferença foi a mesma nas duas 

faixas de PCC-R e nas três faixas etárias. A técnica estatística utilizada para 

esta finalidade foi a de análise de variância com medidas repetidas (Neter et 

al., 2005). Para localizar diferenças foi aplicado o método de Tukey. 

O teste de McNemar (Fisher e van Belle, 1993) foi aplicado para 

comparar as porcentagens de indivíduos com sons ausentes pré e pós PEF. 

Nos testes de hipótese foi fixado nível de significância de 5%. 
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5. RESULTADOS 

 

 

Os resultados são apresentados separadamente para o Estudo 1, que 

trata da elaboração do PEF e, em seguida para o Estudo 2, onde é descrito o 

desempenho das crianças nas avaliações pré e pós PEF. 

 

5.1 Estudo 1: Elaboração do Programa de Estimulação Fonológica  

 

 A proposta de elaboração do PEF teve como fundamentação o fato de 

que a exposição a todos os sons da fala, e não somente àqueles em que a 

criança com TF apresenta alterações, estimula tanto a percepção auditiva 

como a produção do som e a elaboração da regra fonológica de forma geral. 

Assim, a estimulação fonológica proposta propicia a oportunidade da criança 

organizar sua fala e de um tratamento posterior mais específico e rápido 

direcionado para as maiores dificuldades que forem identificadas após a 

aplicação do PEF. 

 Conforme descrito no método, o PEF constou de 12 sessões semanais, 

com duração de 45 minutos. Cada uma das seis classes de sons estabelecidas 

foi estimulada por duas sessões, conforme apresentado no Quadro 2. A ordem 

escolhida para a apresentação das classes de sons apoiou-se principalmente 

na ocorrência de alterações dos sons no TF e na maior facilitação para a 

aplicação das diversas atividades propostas. Além disso, atendeu-se 

parcialmente ao princípio da complexidade fonológica apresentando-se-

inicialmente os sons fricativos (Gierut, 1998, 2001; Barlow, 2001; Williams, 

2003; Baker e Williams, 2010). 
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Quadro 2 - Distribuição das classes de sons nas 12 sessões do PEF 

Sessões Classe de Sons Sons 

01 e 02 Fricativos /f; s; ʃ; v; z; ʒ/ 

03 e 04 Plosivos /p; t; k; b; d; g/ 

05 e 06 Líquidas e Fricativa Velar /l; ʎ; ɾ; X/ 

07 e 08 Nasais e Arquifonemas /m; n; ɲ/; [S]; [R] 

09 e 10 Encontros consonantais /l/ /pl; bl; tl; kl; gl; fl/ 

11 e 12 Encontros consonantais /ɾ/ /pɾ; bɾ; tɾ; dɾ; kɾ; gɾ; fɾ; vɾ/ 

 

Destaca-se que, independentemente das alterações fonológicas, todas 

as crianças foram submetidas ao mesmo PEF que foi sempre aplicado pela 

pesquisadora executante da pesquisa. Todas as crianças foram submetidas a 

um número total de 20 sessões individuais sendo que, as quatro iniciais e as 

quatro finais, foram destinadas à avaliação fonoaudiológica que foi utilizada 

como linha de base e verificação do efeito do PEF. 

 

5.1.1 Descrição dos materiais elaborados 

 

Para cada uma das 12 sessões do PEF foram elaborados materiais que 

foram utilizados para o desenvolvimento das atividades e que foram os 

mesmos para todas as crianças participantes do estudo. Essencialmente, 

foram elaborados três tipos de materiais denominados de Carta Padrão, Carta 

com Figura e Cartela. Em cada sessão foram utilizados de quatro a sete cartas 

padrão, sendo uma carta padrão para cada som trabalhado; 20 a 30 cartas 

com figuras sendo que, para cada som trabalhado, foram elaboradas quatro a 

cinco cartas com figuras iniciadas com o mesmo som e duas cartelas com 10 a 

15 figuras diferentes. 

 

Carta Padrão 

Cada carta padrão mede 9,7 cm por 6,7 cm e foi dividida em duas 

partes. A parte superior da carta contem uma figura que representa uma 

palavra com o som alvo em posição inicial e, na parte inferior, o símbolo 

fonético do som alvo e duas figuras representando os movimentos articulatórios 

de boca, língua e pregas vocais envolvidos na produção do som alvo (uma era 

uma foto da boca em visão frontal e a outra um desenho em visão sagital). A 
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carta padrão foi empregada para explicar as características de cada som. As 

palavras selecionadas para serem representadas pelas figuras e que serviram 

como modelo para cada som alvo foram, sempre que possível, palavras 

dissílabas com a sílaba tônica em posição inicial. Além disso, o som 

subsequente ao alvo foi a vogal /a/ oral e, em alguns casos, a vogal nasal /ã/. 

Nas palavras selecionadas não foram incluídos qualquer outro som que 

pertencesse à mesma classe de sons que estava sendo trabalhada (Quadro 3). 

Um exemplo de carta padrão pode ser observado na Figura 1. 

 

Quadro 3 - Palavras selecionadas para compor as cartas padrão de acordo com a classe de 

sons 

Classe de Sons Sons Figuras 

Fricativos 

/f/ faca 

/v/ vaca 

/s/ sapo 

/z/ zangão 

/ʃ/ xale 

/ʒ/ jaca 

Plosivos 

/p/ papai 

/b/ baba 

/t/ tatu 

/d/ dado 

/k/ carro 

/g/ galo 

Liquidas e 

Fricativa Velar 

/l/ lã 

/ʎ/ alho 

/ɾ/ aro 

/X/ rã 

Nasais e 

Arquifonemas 

/m/ mamãe 

/n/ não 

/ɲ/ unha 

[S] as 

[R] ar 

Encontro 

Contonantal 

com L 

/pl/ placa 

/bl/ blusa 

/tl/ atlas 

/kl/ clara 

/gl/ iglu 

/fl/ flauta 
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Encontro 

Contonantal 

com R 

/pɾ/ prato 

/bɾ/ braço 

/tɾ/ trator 

/dɾ/ dragão 

/kɾ/ cravo 

/gɾ/ grama 

/fɾ/ fraco 

 

 

 
Figura 1 - Exemplo de carta padrão com o som alvo /f/ utilizada durante as sessões 1 e 2 

 

Carta com Figura 

Cada carta com figura mede 7,2 cm por 6,8 cm e contem uma imagem. 

Para cada som alvo foram elaboradas de quatro a cinco cartas. A carta com 

figura foi empregada para exemplificar palavras que continham os mesmos 

sons trabalhados e foram utilizadas para diferentes atividades em uma mesma 

sessão. Sempre que possível foram selecionadas palavras dissílabas, com a 

sílaba tônica iniciada pelo som alvo (paroxítonas), seguidas por uma vogal 

diferente. Essas cartas foram elaboradas com o intuito de apresentar o som 

alvo seguido pelo maior número de diferentes vogais. Assim como na carta 

padrão, nas palavras selecionadas não foram incluídos qualquer outro som que 

pertencesse à mesma classe de sons que estava sendo trabalhada. No Quadro 
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4 nota-se o número de cartas desenvolvidas para cada som alvo e as palavras 

selecionadas para serem representadas pelas figuras. Um exemplo da carta 

com figura pode ser observado na Figura 2. 

 

Quadro 4 - Palavras utilizadas para cada som trabalhado e número total de palavras por classe 

de sons 

Classe de Sons Sons Palavras 

Fricativos 

(30 figuras) 

/f/ fada, feira fila, foca, furo 

/v/ vara, vela, vidro, vovó, vulcão 

/s/ sala, selo, cinco, sopa, suco 

/z/ zero, zebra, zíper, zorro, Zulu 

/ʃ/ chapa, cheio, Chico, choro, churros 

/ʒ/ jaca, gelo, jipe, jogo, juba 

Plosivos 

(30 figuras) 

/p/ pato, pera, pilha, pote, pulo 

/b/ bala, berro, bicho, bolo, burro 

/t/ taça, tênis, tigre, tocha, túnel 

/d/ dama, dedo, dia, doce, ducha 

/k/ casa, queijo, quibe, cola, cubo 

/g/ galho, guerra, guizo, gorro, gula 

Liquidas e 

Fricativa Velar 

(20 figuras) 

/l/ lata, leão, lixo, lobo, luva 

/ʎ/ ilha, pilha, olho, galho, milhão 

/ɾ/ pêra, purê, gari, touro, perú 

/X/ rato, régua, riso, rodo, rua 

Nasais e 

Arquifonemas 

(25 figuras) 

/m/ mala, mesa, milho, mola, muro 

/n/ natal, neve, Nino, nove, nuvem 

/ɲ/ lenha, linha, banho, vinho, canhão 

[S] pasta, testa, pista, rosto, lustre 

[R] carta, perna, circo, porco, curto 

Encontro 

Consonantal 

com /l/ 

(20 figuras) 

/pl/ planta, pluma, pluto, planeta 

/bl/ Blenda, bloco, blindado 

/tl/ atleta 

/kl/ classe, clima, cloro, clube 

/gl/ Glauco, glico, globo, gladiador 

/fl/ flecha, floco, flores, floresta 

Encontro 

Consonantal 

com /ɾ/ 

(28 figuras) 

/pɾ/ prego, preto, prisão, prova 

/bɾ/ Brasil, brinco, broa, bruxa 

/tɾ/ treze, trigo, troféu, trufa 

/dɾ/ drama, drible, droga, drácula 

/kɾ/ crepe, crina, crochê, cruz 

/gɾ/ grelha, grilo, grosso, gruta 

/fɾ/ freira, frita, fronha, fruta 
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Figura 2 - Exemplo de uma carta com figura representando a palavra ‘fada’ utilizada durante as 

sessões 1 e 2 

 

 

 Cartelas 

As Cartelas medem 17,7 cm por 12,7 cm e foram usadas para o jogo de 

bingo e caça-figuras. Cada uma das duas cartelas desenvolvidas contem as 

mesmas figuras das cartas com figura sendo que, em cada uma delas, foi 

colocado metade das figuras. O número de figuras nas cartelas variou entre 10 

e 15, dependendo da quantidade de cartas trabalhadas em cada sessão 

(Quadro 5). Um exemplo de cartela pode ser observado na Figura 3. 

 

Quadro 5 - Número de figuras em cada cartela de acordo com a classe de sons 

Classe de Sons Números de figuras em cada Cartela 

Fricativos 15 

Plosivos 15 

Líquidas e Fricativa Velar 10 

Nasais e Arquifonemas 13 

Encontro Consonantal [l] 10 

Encontro Consonantal [ɾ] 14 
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Figura 3 - Exemplo de cartela utilizada durante a sessão 1 

 

 

5.1.2 Descrição das atividades desenvolvidas em cada sessão 

 

Sete tipos de atividades específicas foram abordadas em cada uma das 

12 sessões de atendimento fonoaudiológico. O material utilizado em cada 

sessão foi o mesmo para todos os sujeitos, independentemente da idade e das 

alterações fonológicas apresentadas durante a avaliação fonoaudiológica. As 

atividades propostas para as 12 sessões serão descritas a seguir. 

 

 Bombardeamento Auditivo 

A primeira e a última atividade de cada sessão foi o BA. Essa atividade 

teve como intuito estimular a percepção auditiva dos sons alvos da sessão. 

Para isto, foram apresentadas três palavras dissílabas para cada som alvo 

trabalhado na sessão, totalizando de 12 a 21 para cada classe de sons. Foi 

pedido para a criança ouvir atentamente a estas palavras, sem repeti-las. No 

Quadro 6 podem ser verificadas as palavras empregadas para cada som alvo e 
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o número de palavras em cada classe de sons. O tempo médio para execução 

desta atividade foi de um minuto. 

 

Quadro 6 - Palavras utilizadas na atividade de bombardeamento auditivo e o número total de 

palavras de acordo com a classe de sons 

Classe de Sons Sons Palavras 

Fricativos 

(18 palavras) 

/f/ face, feia, foto 

/v/ vaso, vento, voto 

/s/ saco, senha, solo 

/z/ zara, zelo, zinco 

/ʃ/ chato, cheiro, choque 

/ʒ/ jato, gente, jornal 

Plosivos 

(18 palavras) 

/p/ palha, pelo, ponto 

/b/ banho, beco, bolha 

/t/ tacha, tema, toco 

/d/ data, dedo, dono 

/k/ cama, quebra, cobra 

/g/ gado, queixa, goma 

Liquidas e 

Fricativa Velar 

(12 palavras) 

/l/ lata, letra, loja 

/ʎ/ filha, olhe, molho 

/ɾ/ vara, maré, muro 

/X/ raso, reta, roda 

Nasais e 

Arquifonemas 

(15 palavras) 

/m/ maca, medo, moto 

/n/ nave, neto, nono 

/ɲ/ banha, junho, punho 

[S] lasca, festa, costa 

[R] tarde, terço, porta 

Encontro 

Consonantal 

com /l/ 

(18 palavras) 

/pl/ plano, plebe, plutão 

/bl/ blefe, blindar, blusão 

/tl/ atlântico, atlético, atletismo 

/kl/ claro, clero, Clóvis 

/gl/ glaucia, glúten, inglês 

/fl/ flanar, flora, fluxo 

Encontro 

Consonantal 

com /ɾ/ 

(21 palavras) 

/pɾ/ praça, preso, pronto 

/bɾ/ bravo, breve, broca 

/tɾ/ trave, trevo, trovão 

/dɾ/ draga, dreno, dropes 

/kɾ/ craque, creche, crosta 

/gɾ/ grade, greve, grossa 

/fɾ/ frase, freio, frota 
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 Apresentação e produção articulatória dos sons alvo 

Nessa atividade foram oferecidas várias pistas para desencadear a 

produção dos sons alvo da sessão. Para tanto, foram utilizadas as cartas 

padrão (Figura 1) e as cartas com figura (Figura 2). Os estímulos auditivo, 

visual e tátil foram fornecidos de modo a indicar para a criança o ponto e modo 

articulatório e a presença ou ausência de vozeamento das pregas vocais na 

produção do som alvo. 

Logo após a explicação de cada carta padrão, foram mostradas outras 

quatro ou cinco cartas com figura e solicitou-se à criança que nomeasse a carta 

com figura exibida. Quando a criança nomeou a carta de forma errônea ou não  

soube nomeá-la, a terapeuta produziu a palavra desejada e pediu para que a 

criança repetisse na sequência. Se, mesmo assim, a criança produzisse 

incorretamente o som alvo, a terapeuta deveria relembrar a criança das pistas 

perceptivas fornecidas e, em seguida, pedir para que ela repetisse novamente 

a palavra representada na carta com figura. O tempo médio para a execução 

desta atividade foi de nove minutos. 

 

 Reconhecimento dos sons alvo 

Esta atividade teve como objetivo auxiliar a criança a discriminar 

auditivamente os sons trabalhados, bem como reconhecer, analisar e parear os 

sons. 

Para desenvolver essa atividade, todas as cartas padrão (Figura 1) 

relativas à classe de sons alvo foram colocadas na mesa uma ao lado da outra 

e viradas de frente para a criança. Em seguida, foram empilhadas 10 a 15 

cartas com figura (Figura 2) e solicitado à criança que sorteasse uma delas 

nomeando-a. O número de cartas variou de acordo com a quantidade de sons 

trabalhados em cada sessão. Quando a criança não nomeou a figura ou emitiu 

o som alvo de forma inadequada, a terapeuta nomeou corretamente a figura e 

foi pedido à criança que repetisse o nome da palavra, lembrando-a de como o 

som alvo deveria ser produzido. 

Em seguida, cada carta com figura sorteada deveria ser colocada pela 

criança abaixo da carta padrão que representasse o mesmo som alvo 

trabalhado, formando uma fila. Se ela acertasse, ganharia um ponto e, caso 
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contrário, a terapeuta explicaria qual a carta padrão correta, colocaria a carta 

sorteada acima da carta padrão correta e ganharia o ponto. Ao final da 

atividade, os pontos foram contabilizados para dar maior incentivo nas 

próximas atividades trabalhadas. O tempo médio de duração desta atividade foi 

de sete minutos. 

 

 Emissão de palavra e sentença referente ao som alvo 

O objetivo desta atividade foi trabalhar a emissão correta dos sons alvos 

em frases. Para isso, foram utilizadas as cartas com figura (Figura 2) e as 

cartelas (Figura 3) para o jogo de bingo. Sempre que a criança emitisse o som 

alvo de forma inadequada, a terapeuta deveria nomear a figura e pedir para 

que a criança repetisse a palavra, lembrando-a da forma apropriada de 

produzir o som alvo. Se a criança emitisse a palavra de forma inadequada na 

frase, ela era solicitada a repetir novamente a palavra de forma isolada. 

Ao final, ganhava o jogo quem completasse primeiro a cartela. Esta 

atividade teve a duração média de dez minutos. 

 

 Atividade metafonológica de rima e aliteração silábica 

As atividades de metafonologia desenvolvidas visaram estimular a 

consciência silábica. Para esta atividade foi necessário utilizar novamente a 

cartela (Figura 3) e as cartas com figuras (Figura 2). Metade delas foi utilizada 

em uma sessão e a outra metade na sessão seguinte. A criança deveria 

sortear uma carta com figura, achá-la rapidamente na cartela e nomeá-la. 

Destaca-se que, quando a criança não nomeou adequadamente a figura, a 

terapeuta produziu o nome da palavra dando pistas de como emiti-la 

corretamente e pediu para criança realizar uma nova repetição. Além disso, a 

criança deveria responder corretamente à pergunta referente à aliteração ou 

rima silábica (quando a distribuição do som alvo para o PB permitiu). 

Após a pergunta, foram faladas três palavras como alternativas para a 

criança escolher. A pergunta foi refeita sempre que a criança solicitou ou 

quando a criança demorou muito para responder. Quando a criança errou, a 

terapeuta deu a resposta correta. A criança ganhou um ponto cada vez que 

acertou a pergunta a respeito da manipulação silábica, independente de quem 
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achou a figura primeiro. Quando errou, o ponto foi dado para a terapeuta. Esta 

atividade teve duração média de oito minutos. 

No Quadro 7 observam-se as perguntas feitas em cada sessão na 

atividade de Metafonologia. 

 

Quadro 7 - Perguntas utilizadas na atividade de metafonologia em cada sessão 

Classe de sons Sessão Perguntas 

Fricativos 

1 
Qual palavra começa igual a 

(nomear figura sorteada)? 

2 
Qual palavra começa diferente de 

(nomear figura sorteada)? 

Plosivos 

3 
Qual palavra começa igual a 

(nomear figura sorteada)? 

4 
Qual palavra começa diferente de 

(nomear figura sorteada)? 

Líquidas e 

Fricativa Velar 

5 
Qual palavra começa igual a 

(nomear figura sorteada)? 

6 
Qual palavra termina igual a 

(nomear figura sorteada)? 

Nasais e 

Arquifonemas 

7 
Qual palavra começa diferente de 

(nomear figura sorteada)? 

8 
Qual palavra começa/termina 

igual a (nomear figura sorteada)? 

Encontro 

Consonantal 

[L] 

9 
Qual palavra começa igual a 

(nomear figura sorteada)? 

10 
Qual palavra começa diferente de 

(nomear figura sorteada)? 

Encontro 

Consonantal 

[R] 

11 
Qual palavra começa igual a 

(nomear figura sorteada)? 

12 
Qual palavra começa diferente de 

(nomear figura sorteada)? 

 

 

 Atividade de memória operacional fonológica 

Esta atividade, que visa a estimulação da memória fonológica de 

trabalho, foi composta por 10 não palavras contendo os sons trabalhados 

durante a sessão. Os estímulos apresentaram de duas a cinco sílabas, como 

observado no Quadro 8. A terapeuta nomeou uma não palavra por vez 

solicitando que a criança a repetisse na sequência. Quando a criança errou, a 
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não palavra foi repetida e foi dada uma segunda oportunidade para a criança. 

Esta atividade demorou em média um minuto para ser realizada. 

 

Quadro 8 - Estímulos utilizados na atividade de memória operacional fonológica para todas as 

classes de sons 

Classe de Sons Sessões Estímulos 

Fricativos 1 e 2 

faju, sevi 

xizofu, vosuji 

zuxaveso, jafizexo, fezaxuvi 

sajefozuxi, xovasijefu, vuxezijofa 

Plosivos 3 e 4 

pida, tegu 

kibeto, botugue 

dukebato, gapodike, pudokabi 

tigupadeko, kubitagope, bukodapegui 

Líquidas e 

Fricativa Velar 
5 e 6 

leri, relho 

lirulha, rolheri 

lurolherra, ralhuroli, leralhorri 

rilharulorre, lorelhirrula, rulhirelarro 

Nasais e 

Arquifonemas 
7 e 8 

manho, nenha 

ismear, ornius 

munhiasne, niurmeas, esnoirma 

ermiosnunha, monhuesnair, urnheosmina 

Encontro 

Consonantal [L] 
9 e 10 

blacu, ploga 

glufaple, flobucli 

plutiglefo, claboflitu, bliketlapo 

clobaflegupli, blukatlepiglo, glibeplatoflu 

Encontro 

Consonantal [R] 
11 e 12 

pragui, breto 

tribugro, drupekra 

frebaprigu, brogakrute, trabigredo 

drikefropopru, trubekrifudra, drefikrobufra 

 

 

No Quadro 9 é apresentado um resumo descritivo das sete atividades 

descritas anteriormente, bem como as ordens solicitadas e as respostas 

esperadas para cada atividade. 
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Quadro 9 - Distribuição e descrição das atividades nas 12 sessões do PEF 
A

ti
v

id
a
d

e
 

1
: 

B
A

 
Descrição 

Foram lidas separadamente palavras dissílabas que se iniciam com os 

sons alvo e a criança deveria ouvir atentamente a estas palavras. 

Ordem 

Solicitada 

“Eu vou falar algumas palavras. Você vai ouvir atentamente as 

palavras.” 

Esperado A criança deveria ouvir atentamente as palavras ditas pela terapeuta. 

A
ti

v
id

a
d

e
 2

: 
A

p
re

s
e
n

ta
ç
ã

o
 e

 p
ro

d
u

ç
ã
o

 

a
rt

ic
u

la
tó

ri
a

 d
o

s
 s

o
n

s
 a

lv
o

 Descrição 

Nessa atividade foram apresentadas as cartas padrão. Ao mostrar a 

carta padrão foi indicado para a criança o ponto articulatório, o modo 

articulatório e a presença ou não de vozeamento dos sons alvo por meio 

de pista perceptiva auditiva, visual e tátil. Em seguida, foram nomeadas 

as figuras da carta com figura que representavam os objetos e 

continham os sons alvo em posição inicial de palavra (sempre que a 

distribuição da língua permitiu). 

Ordem 

Solicitada 

A terapeuta mostrava a carta com figura e pergunta: “O que é isso?”. 

Caso a criança nomeasse errado ou não soubesse nomeá-la, a 

terapeuta deveria nomear e perguntar novamente: “O que é isso?”. Se 

mesmo assim a criança produzisse incorretamente o som alvo, a 

terapeuta deveria relembrar a criança das pistas perceptivas fornecidas 

na apresentação do som alvo e, em seguida, mostrar a carta com figura 

e perguntar novamente: “O que é isso?”. 

Esperado 

A criança deveria nomear a figura exibida. Se a criança não nomeasse a 

figura corretamente deveria fazê-lo novamente logo após a nomeação 

da terapeuta. 

A
ti

v
id

a
d

e
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: 

R
e
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n
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n
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Descrição 

Na primeira sessão referente a cada classe de sons foram mostradas 

todas as cartas padrão com os sons alvos. Estas cartas padrão foram 

colocadas sobre a mesa juntamente com a metade das cartas com 

figura contendo os sons alvos correspondentes aos das cartas padrão. 

Foi solicitado à criança que sorteasse uma carta com figura, nomeasse, 

e pareasse com a carta padrão correspondente ao mesmo som inicial. 

Na segunda sessão aplicada a cada classe de sons, foi apresentada a 

outra metade das cartas com figura. 

Ordem 

Solicitada 

A terapeuta solicita à criança: “Sorteie uma carta. O que é isso que a 

figura mostra?”. Quando a criança não nomeava a figura ou emitia o 

som alvo de forma inadequada, a terapeuta nomeava corretamente a 

figura e relembrava à criança as pistas perceptivas do som alvo para, 

em seguida perguntar novamente: “Então, o que é isso mesmo?”. Em 

seguida a terapeuta dizia: “Qual dessas palavras tem o som igual a ... 

(nome da carta com figura)?” Ao mesmo tempo que apontava a carta 

padrão, a terapeuta continuava dizendo o nome da figura que continha 

em cada carta padrão. Se a criança errasse, a terapeuta nomeava a 

carta com figura e explicava o motivo pelo qual aquela não poderia ser a 

carta padrão escolhida e, neste caso, o ponto ia para a terapeuta. 

Ganhava o jogo quem tivesse mais pontos. 

Esperado 
A criança deveria nomear a figura sorteada. Em seguida deveria coloca-

la abaixo da carta padrão como o som alvo correspondente. 
continua 
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Descrição 

Para esta atividade foi utilizado o jogo de bingo. Foi dada uma cartela 

para cada jogador e cada um que sorteasse as cartas com figura 

deveria nomeá-las; se a carta sorteada estivesse presente em sua 

cartela, o jogador elaboraria uma frase com a respectiva palavra. Na 

segunda sessão inverteu-se as cartelas entre os jogadores. 

Ordem 

Solicitada 

A terapeuta solicitava à criança: “Sorteie uma carta. O que é isso que a 

figura mostra?”. Se a criança não nomeasse a figura ou emitisse o som 

alvo de forma inadequada, a terapeuta nomeava corretamente a figura e 

relembrava à criança as pistas perceptivas do som alvo para, em 

seguida perguntar novamente: “Então o que é isso mesmo?”. Em 

seguida quem tivesse a figura na cartela, colocava o ponto (pedaço de 

papel) na cartela para contabilizar o ponto. Então a terapeuta dizia: 

“Como você tem a figura na sua cartela, você deve fazer uma frase com 

essa palavra.”. Sempre que a criança emitisse o som alvo daquela 

palavra de forma inadequada, a terapeuta nomeava a figura e pedia 

para a criança repetir a palavra, desta vez de forma isolada. 

Observação: Sempre que a criança emitia na frase alguma palavra 

contendo o som alvo já trabalhado, a terapeuta dizia a palavra da forma 

correta e pedia para a criança repetir a palavra dita. Ganhava o jogo 

quem completasse a cartela. 

Esperado 

A criança deveria nomear a figura sorteada. Se a figura estivesse em 

sua cartela, a criança deveria falar uma frase contendo a palavra 

sorteada. 
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Descrição 

Na primeira sessão de cada classe de sons foi utilizada uma das 

cartelas e as cartas com figura correspondentes. A criança deveria 

brincar com a terapeuta de caça-figuras, ou seja, sortear uma carta com 

figura, achá-la rapidamente na cartela e nomeá-la. Em seguida, a 

terapeuta fazia uma pergunta envolvendo as habilidades de rima ou 

aliteração silábica e apresentava oralmente três alternativas referente à 

figura sorteada. Na segunda sessão foi apresentada a outra cartela e as 

respectivas cartas com figura. 

Ordem 

Solicitada 

A terapeuta solicitava à criança para sortear uma figura e achá-la o mais 

rápido possível na cartela que estava exposta sobre a mesa. Em 

seguida dizia: "O que é isso que a figura mostra?”. Se a criança não 

nomeasse a figura ou emitisse o som alvo de forma inadequada, a 

terapeuta nomeava corretamente a figura e relembrava à criança as 

pistas perceptivas do som alvo para, em seguida, perguntar novamente: 

“Então o que é isso mesmo?”. Em seguida dizia: “Este ponto irá para 

você se acertar a pergunta que eu vou fazer. Qual palavra 

começa/termina igual a ... (nome da figura sorteada)?”. A terapeuta lia 

em seguida as três opções de resposta para aquela pergunta. A 

pergunta foi repetida uma vez caso a criança pedisse ou demorasse a 

responder. Caso a criança errasse, era dada a resposta correta e o 

ponto ia para a terapeuta. Ganhava o jogo que tivesse mais pontos no 

final. 

Esperado 

A criança deveria nomear e responder corretamente à pergunta 

referente à aliteração ou rima silábica feita pela terapeuta (quando a 

distribuição do som alvo para o PB permitisse). 

continua 
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Descrição 

Foram apresentadas um total de dez não palavras compostas por 

sílabas com os sons trabalhados durante a sessão sendo, dois 

estímulos dissílabos, dois trissílabos, três estímulos com quatro sílabas 

cada e três estímulos com cinco sílabas cada. A criança deveria ouvir 

atentamente as não palavras e repeti-las. 

Ordem 

Solicitada 

A terapeuta dizia: “Vou falar umas palavras que não existem e você 

deve repetir como eu falar.”. Em seguida a cada palavra dita, a 

terapeuta esperava a resposta da criança. Nos casos de erro, a 

terapeuta repetia a palavra novamente dando mais uma oportunidade 

para a criança acertar. O ponto era dado para a criança caso 

conseguisse emitir corretamente ou se ela errasse apenas o som em 

que apresentava alteração. 

Esperado A criança deveria repetir as não palavras que a terapeuta falasse. 

A
ti

v
id

a
d

e
 

7
: 

B
A

 

Descrição 
Foram lidas separadamente palavras dissílabas começadas pelos sons 

alvo e a criança deveria prestar atenção a estas palavras. 

Ordem 

Solicitada 

“Eu vou falar algumas palavras. Você vai ouvir atentamente as 

palavras.”. 

Esperado A criança deveria ouvir atentamente as palavras ditas pela terapeuta. 
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5.2 Estudo 2: Desempenho das crianças nas avaliações pré e pós 

Programa de Estimulação Fonológica  

 

No estudo 2 realizou-se a comparação do desempenho intra e 

intergrupos, pré e pós PEF para as variáveis estudadas: PCC, PCC-R, PDI e 

processo fonológico nas provas de IP e NF, valores das provas de EF, IF e 

TSF. 

 

5.2.1 Caracterização da amostra 

 

 O resumo descritivo dos sujeitos em relação à idade (em meses) e aos 

valores do PCC-R pode ser observado na Tabela 2. Para o PCC-R foram 

considerados os valores obtidos na prova de NF, uma vez que houve forte 

concordância (0,89) entre os resultados nas provas de IP e NF no início do 

estudo, como será mostrado posteriormente. O estudo contou com 14 crianças 

sendo 5 (35,7%) do gênero feminino e 9 (64,3%) do masculino (Figura 4). 

 

Tabela 2 - Resumo descritivo da idade e do PCC-R (NF) pré PEF 

Variável N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Idade (meses) 14 77,4 8,8 61,0 76,0 89,0 

PCC- R (%) 14 82,2 8,6 64,4 84,1 94,4 

 

 

 
Figura 4 - Porcentagem de crianças em função do gênero 
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 Para analisar o desempenho dos sujeitos de acordo com as variáveis 

estudadas, foram criadas categorias de PCC-R e de idade. Para o PCC-R 

foram propostas duas categorias com faixas de valores de PCC-R: de 65% a 

84% e de 85% a 95% e, para a idade, três categorias de faixas etárias: de 60 a 

71 meses, de 72 a 83 meses e de 84 a 95 meses. 

Na Figura 5 observam-se os valores individuais da idade das crianças e 

dos valores de PCC-R na prova de NF pré PEF, sendo que as linhas 

horizontais representam os limites entre as categorias dessas variáveis. A 

média da idade foi de 77,4 meses e a mediana de 76 meses. Os valores de 

PCC-R na prova de NF foram, em média, de 82,2 e a mediana de 84,1. 

O coeficiente de correlação de Pearson mostrou evidência de que não 

houve correlação significativa entre idade e PCC-R, sendo o valor da 

correlação 0,025 (p=0,901). 
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Figura 5 - Valores individuais da idade e do PCC-R (NF) pré PEF 

 

 

Na Tabela 3 são apresentadas as distribuições de porcentagens 

marginais e conjuntas em relação à idade e ao PCC-R. Nota-se que a maioria 
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das crianças (57,1%) apresentou PCC-R na faixa de 85% a 95% e a faixa 

etária de maior frequência foi de 72 meses a 83 meses (42,9%). 

 

Tabela 3 - Distribuições de porcentagens marginais e conjuntas pré PEF de acordo com a 

categoria de idade e de PCC-R na prova de NF  

PCC-R (%) 
Idade (meses) 

Total 
60 a 71 72 a 83 84 a 95 

85 a 95 
1 4 3 8 

7,1% 28,6% 21,4% 57,1% 

65 a 84 
2 2 2 6 

14,3% 14,3% 14,3% 42,9% 

Total 
3 6 5 14 

21,4% 42,9% 35,7% 100,0% 

 

 

5.2.2 Desempenho dos participantes de acordo com a variável PCC-R 

 

 Os valores do coeficiente de correlação intragrupos para os valores do 

PCC-R entre as provas de NF e IP foram de 0,89 na avaliação pré PEF e 0,60 

na avaliação pós PEF. Estes valores indicaram forte concordância entre os 

resultados observados somente pré PEF e, por esta razão, foram analisados os 

resultados nas duas provas separadamente. 

 O resumo descritivo do PCC-R na prova de IP, de acordo com a idade, 

nas avaliações pré e pós PEF é apresentado na Tabela 4. Foi observado um 

aumento dos valores médios das porcentagens pós PEF. No gráfico de perfis 

individuais (Figura 6) nota-se que todos os indivíduos tiveram porcentagem de 

PCC-R maior pós PEF, exceto o participante  número quatro, que manteve a 

mesma porcentagem. 

 

Tabela 4 - Dados descritivos dos valores do PCC-R na prova de IP nas avaliações pré e pós 

PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R  

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias de 

Idade  

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 
85 a 95 

60 a 71 1 82,2 . 82,2 82,2 82,2 

72 a 83 4 89,0 2,7 86,0 88,8 92,5 

84 a 95 3 87,9 1,9 86,0 87,9 89,7 

Total 8 87,7 3,1 82,2 88,3 92,5 

      
continua 
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65 a 84 

60 a 71 2 81,3 0,0 81,3 81,3 81,3 

72 a 83 2 71,1 2,6 69,2 71,1 72,9 

84 a 95 2 75,2 7,3 70,1 75,2 80,4 

Total 6 75,9 5,8 69,2 76,6 81,3 

Total 

60 a 71 3 81,6 0,5 81,3 81,3 82,2 

72 a 83 6 83,0 9,6 69,2 87,4 92,5 

84 a 95 5 82,8 7,9 70,1 86,0 89,7 

 
Total 14 82,6 7,4 69,2 84,1 92,5 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 97,2 . 97,2 97,2 97,2 

72 a 83 4 96,5 3,2 92,5 97,2 99,1 

84 a 95 3 96,0 2,4 93,5 96,3 98,1 

Total 8 96,4 2,5 92,5 96,7 99,1 

65 a 84 

60 a 71 2 93,5 1,3 92,5 93,5 94,4 

72 a 83 2 86,5 0,7 86,0 86,5 86,9 

84 a 95 2 90,2 2,0 88,8 90,2 91,6 

Total 6 90,0 3,3 86,0 90,2 94,4 

Total 

60 a 71 3 94,7 2,4 92,5 94,4 97,2 

72 a 83 6 93,1 5,8 86,0 93,9 99,1 

84 a 95 5 93,6 3,7 88,8 93,5 98,1 

 
Total 14 93,7 4,3 86,0 93,9 99,1 

 

 

 
Figura 6 - Perfis individuais dos valores de PCC-R na prova de IP nas avaliações pré e pós 

PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 
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 Houve diferença significativa entre as médias do PCC-R na prova de IP 

pré e pós PEF (p<0,001) e a diferença não dependeu da categoria idade 

(p=0,822) nem do PCC-R (p=0,189). O aumento médio que ocorreu no PCC-R 

pós PEF foi de 11% (intervalo de confiança de 95%: [8,0%; 14,0%]). 

 Na Tabela 5 é apresentado o resumo descritivo do PCC-R, de acordo 

com a idade, nas avaliações pré e pós PEF na prova de NF. No gráfico de 

perfis individuais (Figura 7) observa-se que todos os indivíduos tiveram 

porcentagem maior na avaliação pós PEF. 

 

Tabela 5 - Dados descritivos dos valores de PCC-R na prova de NF nas avaliações pré e pós 

PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 86,7 . 86,7 86,7 86,7 

72 a 83 4 88,9 4,6 83,3 88,9 94,4 

84 a 95 3 88,2 2,3 85,6 88,9 90,0 

Total 8 88,3 3,4 83,3 88,3 94,4 

65 a 84 

60 a 71 2 79,5 2,3 77,9 79,5 81,1 

72 a 83 2 67,8 4,7 64,4 67,8 71,1 

84 a 95 2 75,0 3,9 72,2 75,0 77,8 

Total 6 74,1 6,0 64,4 75,0 81,1 

Total 

60 a 71 3 81,9 4,4 77,9 81,1 86,7 

72 a 83 6 81,8 11,7 64,4 85,6 94,4 

84 a 95 5 82,9 7,6 72,2 85,6 90,0 

 
Total 14 82,2 8,6 64,4 84,4 94,4 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 93,3 . 93,3 93,3 93,3 

72 a 83 4 94,2 6,8 84,4 96,1 100,0 

84 a 95 3 93,0 5,0 87,8 93,3 97,8 

Total 8 93,6 5,2 84,4 94,4 100,0 

65 a 84 

60 a 71 2 93,9 3,9 91,1 93,9 96,7 

72 a 83 2 82,2 4,7 78,9 82,2 85,6 

84 a 95 2 85,5 4,8 82,1 85,5 88,9 

Total 6 87,2 6,4 78,9 87,2 96,7 

Total 

60 a 71 3 93,7 2,8 91,1 93,3 96,7 

72 a 83 6 90,2 8,4 78,9 90,6 100,0 

84 a 95 5 90,0 5,9 82,1 88,9 97,8 

 
Total 14 90,9 6,4 78,9 92,2 100,0 
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Figura 7 - Perfis individuais dos valores de PCC-R na prova de NF nas avaliações pré e pós 

PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

 

 

 Houve diferença significativa entre as médias do PCC-R na prova de NF 

pré e pós PEF (p=0,001) e a diferença não dependeu da categoria de idade 

(p=0,760) nem do PCC-R (p=0,054). O aumento médio que ocorreu no PCC-R 

pós PEF foi de 8,6% (intervalo de confiança de 95%: [5,1%; 12,2%]). 

 É importante observar que o p-valor de 0,054, correspondente ao teste 

do efeito de interação entre avaliação pré e pós PEF e PCC-R, é próximo a 

0,05. Em uma amostra de maior tamanho poderia ocorrer a significância desse 

efeito, ou seja, a diferença entre as porcentagens pré e pós PEF poderia não 

ser a mesma em relação ao PCC-R. De fato, a média das diferenças 

observada na categoria de PCC-R de 85% a 95% foi de 5,3%, enquanto na 

categoria de 65% a 84%, a média das diferenças foi de 13,1%. 

 

5.2.3 Desempenho dos participantes de acordo com a variável PCC 

 

Os valores do coeficiente de correlação intraclasse entre os valores do 

PCC nas provas de NF e IP sugere forte concordância (0,84 pré PEF e 0,87 
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pós PEF) entre elas. Por esta razão, foram considerados os valores obtidos na 

prova de NF para o restante da análise do PCC. 

 O resumo descritivo dos valores de PCC pré e pós PEF, nas duas 

categorias de PCC-R e nas três categorias de idade é observado na Tabela 6. 

Na Figura 8 encontra-se o gráfico de perfis em relação às categorias idade e de 

PCC-R. 

 

Tabela 6 - Dados descritivos dos valores de PCC nas avaliações pré e pós PEF de acordo com 

as categorias de idade e de PCC-R na prova de NF 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%)  

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 71,1 . 71,1 71,1 71,1 

72 a 83 4 84,7 8,0 74,4 85,6 93,3 

84 a 95 3 80,7 9,3 70,0 85,6 86,7 

Total 8 81,5 8,6 70,0 84,4 93,3 

65 a 84 

60 a 71 2 78,3 3,9 75,6 78,3 81,1 

72 a 83 2 67,8 4,7 64,4 67,8 71,1 

84 a 95 2 75,0 3,9 72,2 75,0 77,8 

Total 6 73,7 5,8 64,4 73,9 81,1 

Total 

60 a 71 3 75,9 5,0 71,1 75,6 81,1 

72 a 83 6 79,1 10,9 64,4 78,9 93,3 

84 a 95 5 78,4 7,6 70,0 77,8 86,7 

 
Total 14 78,2 8,3 64,4 76,7 93,3 

Pós 

 

85 a 95 

60 a 71 1 86,7 . 86,7 86,7 86,7 

72 a 83 4 91,1 8,5 83,3 90,6 100,0 

84 a 95 3 84,1 9,5 73,3 87,8 91,1 

Total 8 87,9 8,3 73,3 87,2 100,0 

65 a 84 

60 a 71 2 93,9 3,9 91,1 93,9 96,7 

72 a 83 2 76,1 5,5 72,2 76,1 80,0 

84 a 95 2 85,5 4,8 82,1 85,5 88,9 

Total 6 85,2 8,8 72,2 85,5 96,7 

Total 

60 a 71 3 91,5 5,0 86,7 91,1 96,7 

72 a 83 6 86,1 10,4 72,2 83,9 100,0 

84 a 95 5 84,7 7,1 73,3 87,8 91,1 

 
Total 14 86,7 8,3 72,2 87,2 100,0 
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Figura 8 - Perfis individuais dos valores de PCC nas avaliações pré e pós PEF de acordo com 

as categorias de idade e de PCC-R na prova de NF 

 

 

 Houve diferença significativa entre as médias do PCC pré e pós PEF 

(p<0,001) e a diferença não dependeu da categoria de idade (p=0,185) nem de 

PCC-R (p=0,409). O aumento médio que ocorreu no PCC pós PEF foi de 8,5% 

(intervalo de confiança de 95%: [4,9%; 12,3%]). 

 

5.2.4 Desempenho dos participantes de acordo com variável PDI 

 

 Os valores do coeficiente de correlação intraclasse do PDI nas provas 

de NF e IP foram de 0,92 na avaliação pré PEF e de 0,68 na avaliação pós 

PEF. Estes valores indicaram forte concordância entre os resultados 

observados nas duas provas somente na avaliação pré PEF e, por esta razão, 

foram analisados os resultados das duas provas. 

 No resumo descritivo do PDI na prova de IP (Tabela 7), pode ser 

observada uma redução das médias das porcentagens pós PEF. No gráfico de 

perfis individuais (Figura 9) nota-se que todos os indivíduos tiveram 
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porcentagem maior na avaliação pré PEF, exceto o participante de número 

quatro. 

 

Tabela 7 - Dados descritivo dos valores de PDI na prova de IP nas avaliações pré e pós PEF 

de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 0,49 . 0,49 0,49 0,49 

72 a 83 4 0,31 0,08 0,20 0,32 0,38 

84 a 95 3 0,33 0,05 0,28 0,33 0,38 

Total 8 0,34 0,08 0,20 0,33 0,49 

65 a 84 

60 a 71 2 0,52 0,03 0,50 0,52 0,54 

72 a 83 2 0,80 0,01 0,79 0,80 0,80 

84 a 95 2 0,72 0,15 0,61 0,72 0,82 

Total 6 0,68 0,14 0,50 0,70 0,82 

Total 

60 a 71 3 0,51 0,03 0,49 0,50 0,54 

72 a 83 6 0,47 0,26 0,20 0,36 0,80 

84 a 95 5 0,48 0,23 0,28 0,38 0,82 

 
Total 14 0,48 0,21 0,20 0,44 0,82 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 0,08 . 0,08 0,08 0,08 

72 a 83 4 0,10 0,08 0,02 0,10 0,20 

84 a 95 3 0,11 0,07 0,05 0,10 0,18 

Total 8 0,10 0,06 0,02 0,09 0,20 

65 a 84 

60 a 71 2 0,18 0,04 0,15 0,18 0,21 

72 a 83 2 0,37 0,01 0,36 0,37 0,38 

84 a 95 2 0,32 0,13 0,23 0,32 0,41 

Total 6 0,29 0,11 0,15 0,30 0,41 

Total 

60 a 71 3 0,15 0,07 0,08 0,15 0,21 

72 a 83 6 0,19 0,15 0,02 0,17 0,38 

84 a 95 5 0,19 0,14 0,05 0,18 0,41 

 
Total 14 0,18 0,13 0,02 0,17 0,41 
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Figura 9 - Perfis individuais dos valores de PDI na prova de IP nas avaliações pré e pós PEF 

de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

 

  

 Houve diferença significativa entre as médias do PDI na prova de IP nas 

avaliações pré e pós PEF (p<0,001) e a diferença não dependeu da categoria 

idade (p=0,781) nem de PCC-R (p=0,193). A redução média que ocorreu no 

PDI pós PEF foi de 0,30 (intervalo de confiança de 95%: [0,22; 0,38]). 

 Na Tabela 8 pode ser observado que ocorreu redução das médias do 

PDI (NF) pós PEF. No gráfico de perfis individuais (Figura 10) nota-se que 

todos os indivíduos tiveram porcentagem maior do PDI na avaliação pré PEF. 

 

Tabela 8 - Dados descritivos dos valores de PDI na prova de NF nas avaliações pré e pós PEF 

de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 0,38 . 0,38 0,38 0,38 

72 a 83 4 0,29 0,12 0,15 0,29 0,44 

84 a 95 3 0,31 0,06 0,26 0,29 0,38 

Total 8 0,31 0,09 0,15 0,31 0,44 

65 a 84 
60 a 71 2 0,54 0,06 0,50 0,54 0,58 

     
continua 
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72 a 83 2 0,87 0,10 0,80 0,87 0,94 

84 a 95 2 0,70 0,04 0,67 0,70 0,73 

Total 6 0,70 0,16 0,50 0,70 0,94 

Total 

60 a 71 3 0,49 0,10 0,38 0,50 0,58 

72 a 83 6 0,49 0,32 0,15 0,38 0,94 

84 a 95 5 0,47 0,22 0,26 0,38 0,73 

 
Total 14 0,48 0,23 0,15 0,41 0,94 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 0,18 . 0,18 0,18 0,18 

72 a 83 4 0,16 0,18 0,00 0,11 0,41 

84 a 95 3 0,19 0,13 0,06 0,18 0,32 

Total 8 0,17 0,14 0,00 0,15 0,41 

65 a 84 

60 a 71 2 0,16 0,10 0,09 0,16 0,23 

72 a 83 2 0,49 0,11 0,41 0,49 0,56 

84 a 95 2 0,41 0,17 0,29 0,41 0,53 

Total 6 0,35 0,18 0,09 0,35 0,56 

Total 

60 a 71 3 0,17 0,07 0,09 0,18 0,23 

72 a 83 6 0,27 0,22 0,00 0,27 0,56 

84 a 95 5 0,28 0,18 0,06 0,29 0,53 

 
Total 14 0,25 0,18 0,00 0,21 0,56 

 

 

 
Figura 10 - Perfis individuais dos valores de PDI na prova de NF nas avaliações pré e pós PEF 

de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 
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A diferença entre as médias das avaliações pré e pós PEF dependeu da 

categoria de PCC-R (p=0,038), mas não dependeu da idade (p=0,701). A 

redução média do PDI na categoria de PCC-R de 85% a 95%, foi de 0,14 

(intervalo de confiança de 95%: [0,09; 0,19]) e na categoria de 65% a 84% foi 

de 0,35 (intervalo de confiança de 95%: [0,22; 0,48]). 

 

5.2.5 Desempenho dos participantes de acordo com a variável Processo 

Fonológico 

 

Foi considerada a porcentagem de ocorrência de cada um dos 

processos fonológicos e o número de diferentes tipos de processos para cada 

indivíduo. 

Inicialmente foi avaliada a concordância dos valores nas provas de NF e 

IP. Os valores do coeficiente de correlação intragrupos são apresentados na 

Tabela 9. Os únicos processos em que foi observada forte concordância entre 

as duas provas foram: FP, SCF e EF. Em função desta concordância, na 

análise destes processos foram considerados somente os resultados da prova 

de NF. 

 

Tabela 9 - Valores do coeficiente de correlação intragrupo observados nos processos 

fonológicos na prova de NF nas avaliações pré e pós PEF 

Processo Fonológico Pré PEF Pós PEF 

PF 0,73 0,47 

PP * 0,00 

FV 0,00 * 

FP 0,92 0,87 

SL 0,92 0,51 

SEC 0,87 0,20 

SCF 0,81 0,94 

SP 0,00 * 

EP 0,92 0,67 

EF 0,92 0,91 

NPF 0,29 0,66 

LEGENDA: * - porcentagens nulas (não ocorreu o processo fonológico) nas duas provas  

 

 Como os processos PF, PP, FV, FP e SP ocorreram em poucos 

indivíduos (menos que 1/3 dos indivíduos) não foi possível fazer a análise 

inferencial para eles. Desta forma, as análises inferenciais só foram realizadas 
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para os demais processos (SL, SEC, SCF, EP, EFr) e para o número total de 

processos fonológicos. 

 Nas Tabelas 10 a 17 são apresentados somente os dados descritivos 

das porcentagens de ocorrência dos processos fonológicos para os quais foi 

possível fazer a análise inferencial. Já os números de processos fonológicos 

são apresentados nas Tabelas 18 e 19. Os perfis individuais das porcentagens 

de ocorrência de processos fonológicos estão representados nas Figuras 11 a 

18 e, os do número total de processos fonológicos, nas Figuras 19 e 20. Estes 

gráficos nos permitem avaliar a evolução das porcentagens e do número total 

de processos fonológicos nas avaliações pré e pós PEF. 

 A análise inferencial para o processo fonológico de SL na prova de IP 

indicou que a diferença entre as médias das avaliações pré e pós PEF 

dependeu da categoria de idade (p=0,045), mas não da categoria de PCC-R 

(p=0,783). A análise prosseguiu com o objetivo de localizar as diferenças entre 

as médias nas três faixas da categoria idade. Não houve diferença significativa 

entre as médias das diferenças nas faixas etárias de 60 a 71 meses e de 84 a 

95 meses (p>0,999). A diferença média estimada nessas duas faixas etárias foi 

igual a 0% (intervalo de confiança de 95%: [-5,59; 5,59]. A redução média da 

porcentagem na faixa etária de 72 a 83 meses foi maior que a redução média 

nas duas outras faixas etárias (p=0,040). O valor observado desta diferença foi 

de 25% (intervalo de confiança de 95%: [1,53%; 48,57%]). Na Tabela 10 pode 

ser observado o resumo descritivo e os perfis individuais na Figura 11. 

 

Tabela 10 - Dados descritivos da porcentagem de ocorrência de SL na prova de IP nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 4 21,9 18,8 0,0 25,0 37,5 

84 a 95 3 20,8 19,1 0,0 25,0 37,5 

Total 8 18,8 17,7 0,0 18,8 37,5 

65 a 84 

60 a 71 2 6,3 8,8 0,0 6,3 12,5 

72 a 83 2 56,3 44,2 25,0 56,3 87,5 

84 a 95 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 6 20,8 34,2 0,0 6,3 87,5 

      
continua 
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Total 

60 a 71 3 4,2 7,2 0,0 0,0 12,5 

72 a 83 6 33,3 30,3 0,0 31,3 87,5 

84 a 95 5 12,5 17,7 0,0 0,0 37,5 

 
Total 14 19,6 24,9 0,0 12,5 87,5 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 4 3,1 6,3 0,0 0,0 12,5 

84 a 95 3 16,7 14,4 0,0 25,0 25,0 

Total 8 7,8 11,5 0,0 0,0 25,0 

65 a 84 

60 a 71 2 6,3 8,8 0,0 6,3 12,5 

72 a 83 2 18,8 8,8 12,5 18,8 25,0 

84 a 95 2 6,3 8,8 0,0 6,3 12,5 

Total 6 10,4 9,4 0,0 12,5 25,0 

Total 

60 a 71 3 4,2 7,2 0,0 0,0 12,5 

72 a 83 6 8,3 10,2 0,0 6,3 25,0 

84 a 95 5 12,5 12,5 0,0 12,5 25,0 

 
Total 14 8,9 10,3 0,0 6,3 25,0 

 

 

Figura 11 - Perfis individuais da porcentagem de ocorrência de SL na prova de IP nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

 

 

 A análise inferencial para o processo fonológico de SL na prova de NF 

indicou que não houve diferença significativa entre as médias da porcentagem 

de ocorrência nas avaliações pré e pós PEF (p=0,103) independentemente da 
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categoria de PCC-R (p=0,810) ou de idade (p=0,633). O resumo descritivo 

encontra-se na Tabela 11 e os perfis individuais na Figura 12. 

 

Tabela 11 - Dados descritivos da porcentagem de ocorrência de SL na prova de NF nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 4 25,0 23,9 0,0 27,3 45,5 

84 a 95 3 36,4 32,8 0,0 45,5 63,6 

Total 8 26,1 26,4 0,0 27,3 63,6 

65 a 84 

60 a 71 2 9,1 12,9 0,0 9,1 18,2 

72 a 83 2 59,1 32,1 36,4 59,1 81,8 

84 a 95 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 6 22,7 32,4 0,0 9,1 81,8 

Total 

60 a 71 3 6,1 10,5 0,0 0,0 18,2 

72 a 83 6 36,4 29,3 0,0 40,9 81,8 

84 a 95 5 21,8 30,6 0,0 0,0 63,6 

 
Total 14 24,7 27,9 0,0 13,6 81,8 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 4 15,9 21,5 0,0 9,1 45,5 

84 a 95 3 21,2 22,9 0,0 18,2 45,5 

Total 8 15,9 19,9 0,0 9,1 45,5 

65 a 84 

60 a 71 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 2 36,4 51,4 0,0 36,4 72,7 

84 a 95 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 6 12,1 29,7 0,0 0,0 72,7 

Total 

60 a 71 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 6 22,7 30,3 0,0 9,1 72,7 

84 a 95 5 12,7 19,9 0,0 0,0 45,5 

 
Total 14 14,3 23,6 0,0 0,0 72,7 
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Figura 12 - Perfis individuais da porcentagem de ocorrência de SL na prova de NF nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

 

 

Houve diferença significativa entre as médias da porcentagem de 

ocorrência do processo fonológico de SEC na prova de IP nas avaliações pré e 

pós PEF (p=0,001) e a diferença média não dependeu da categoria de idade 

(p=0,148) nem da de PCC-R (p=0,939). A redução média foi de 37,5% 

(intervalo de confiança: [21,7%; 53,3%]). O resumo descritivo encontra-se na 

Tabela 12 e os perfis individuais na Figura 13. 

 

Tabela 12 - Dados descritivos da porcentagem de ocorrência de SEC na prova de IP nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 58,3 . 58,3 58,3 58,3 

72 a 83 4 29,2 36,3 0,0 20,8 75,0 

84 a 95 3 50,0 14,4 33,3 58,3 58,3 

Total 8 40,6 28,0 0,0 50,0 75,0 

65 a 84 

60 a 71 2 91,7 11,8 83,3 91,7 100,0 

72 a 83 2 87,5 17,7 75,0 87,5 100,0 

84 a 95 2 16,7 23,6 0,0 16,7 33,3 

     
continua 
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Total 6 65,3 40,3 0,0 79,2 100,0 

Total 

60 a 71 3 80,6 21,0 58,3 83,3 100,0 

72 a 83 6 48,6 42,0 0,0 58,3 100,0 

84 a 95 5 36,7 24,0 0,0 33,3 58,3 

 
Total 14 51,2 34,7 0,0 58,3 100,0 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 4 2,1 4,2 0,0 0,0 8,3 

84 a 95 3 13,9 12,7 0,0 16,7 25,0 

Total 8 6,3 9,7 0,0 0,0 25,0 

65 a 84 

60 a 71 2 16,7 23,6 0,0 16,7 33,3 

72 a 83 2 54,2 17,7 41,7 54,2 66,7 

84 a 95 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 6 23,6 28,1 0,0 16,7 66,7 

Total 

60 a 71 3 11,1 19,2 0,0 0,0 33,3 

72 a 83 6 19,4 28,2 0,0 4,2 66,7 

84 a 95 5 8,3 11,8 0,0 0,0 25,0 

 
Total 14 13,7 20,8 0,0 0,0 66,7 

 

 
Figura 13 - Perfis individuais da porcentagem de ocorrência de SEC na prova de IP nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

 

A análise inferencial para o processo fonológico de SEC na prova de NF 

indicou que a diferença entre as médias da porcentagem nas duas avaliações 

não depende da categoria de PCC-R (p=0,649), mas não é a mesma nas três 

faixas da categoria de idade (p=0,011). Assim, foi realizada uma análise para 
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localizar as diferenças entre as médias nas avaliações pré e pós PEF, nas três 

faixas da categoria de idade, onde foram obtidos os seguintes resultados: 

houve diferença entre as médias pré e pós PEF entre as faixas etárias de 60 a 

71 meses e 72 a 83 meses, sendo que a redução média nessas faixas foi de 

51,9% (intervalo de confiança de 95%: [29,1%; 74,7%]); a diferença entre as 

médias pré e pós PEF na faixa etária de 84 a 95 meses foi menor do que a das 

duas outras faixas etárias da categoria de idade (p=0,005) e, a redução média 

nessa faixa foi de 12,5% (intervalo de confiança de 95%: [-3,0%; 28,2%]). A 

redução nesta faixa etária não foi significativa, porque o valor zero pertence ao 

intervalo de confiança. O resumo descritivo é apresentado na Tabela 13 e os 

perfis individuais na Figura 14. 

 

Tabela 13 - Dados descritivos da porcentagem de ocorrência de SEC na prova de NF nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 87,5 . 87,5 87,5 87,5 

72 a 83 4 50,0 36,8 12,5 50,0 87,5 

84 a 95 3 58,3 28,9 25,0 75,0 75,0 

Total 8 57,8 31,3 12,5 75,0 87,5 

65 a 84 

60 a 71 2 93,8 8,8 87,5 93,8 100,0 

72 a 83 2 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

84 a 95 2 12,5 17,7 0,0 12,5 25,0 

Total 6 68,8 44,5 0,0 93,8 100,0 

Total 

60 a 71 3 91,7 7,2 87,5 87,5 100,0 

72 a 83 6 66,7 38,5 12,5 81,3 100,0 

84 a 95 5 40,0 33,5 0,0 25,0 75,0 

 
Total 14 62,5 36,4 0,0 75,0 100,0 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 12,5 . 12,5 12,5 12,5 

72 a 83 4 18,8 37,5 0,0 0,0 75,0 

84 a 95 3 41,7 38,2 0,0 50,0 75,0 

Total 8 26,6 34,4 0,0 6,3 75,0 

65 a 84 

60 a 71 2 43,8 8,8 37,5 43,8 50,0 

72 a 83 2 16,5 12,0 8,0 16,5 25,0 

84 a 95 2 6,3 8,8 0,0 6,3 12,5 

Total 6 22,2 19,0 0,0 18,8 50,0 

Total 

60 a 71 3 33,3 19,1 12,5 37,5 50,0 

72 a 83 6 18,0 29,6 0,0 4,0 75,0 

84 a 95 5 27,5 33,5 0,0 12,5 75,0 

 
Total 14 24,7 27,9 0,0 12,5 75,0 
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Figura 14 - Perfis individuais da porcentagem de ocorrência de SEC na prova de NF nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

 

 

Como houve concordância entre as duas provas quando analisado o 

processo fonológico de SCF, a análise foi realizada somente na prova de NF. A 

diferença entre as médias de ocorrência da SCF nas avaliações pré e pós PEF 

está associada às combinações das categorias de PCC-R e de idade 

(p=0,015). Assim, essa diferença foi comparada para as duas faixas de PCC-R 

em cada faixa de idade, bem como nas três faixas de idade em cada faixa de 

PCC-R. O resumo descritivo pode ser verificado na Tabela 14 e os perfis 

individuais na Figura 15. 

Os resultados obtidos demonstraram que nas faixas etárias de 60 a 71 

meses e de 84 a 95 meses não houve diferença significativa entre as médias 

nas duas faixas de PCC-R (p=0,938). Já na faixa de idade compreendida entre 

72 e 83 meses houve diferença significativa entre as médias nas duas 

categorias de PCC-R (p=0,009), sendo que a média na faixa de PCC-R de 65% 

a 84% foi maior que na de 85% a 95%, ou seja, a redução na porcentagem de 

ocorrência foi maior na faixa de 65% a 84%. 
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Para a faixa de PCC-R de 85% a 95%, não houve diferença significativa 

entre as médias nas faixas de idade de 60 a 71 meses e de 72 a 83 meses 

(p>0,999), de 60 a 71 meses e de 84 a 95 meses (p=0,796) e de 72 a 83 

meses e 84 a 95 meses (p=0,458). Assim, nesta faixa de PCC-R, a diferença 

entre as médias pré e pós PEF foi igual nas três faixas de idade. 

Já na faixa de PCC-R de 65% a 84%, não houve diferença significativa 

entre as médias das faixas etárias de 60 a 71 meses e de 84 a 95 meses 

(p>0,999). Foram obtidos valores de p marginais (próximos a 0,05) nas 

comparações entre as médias nas faixas de idade de 60 a 71 meses e de 72 a 

83 meses (p=0,082) e entre 72 a 83 meses e 84 a 95 meses (p=0,082). A falta 

de poder estatístico nestas duas últimas comparações pode ser atribuída ao 

pequeno tamanho das amostras. Os resultados encontrados indicaram que a 

diferença entre as médias pré e pós PEF para a porcentagem de ocorrência de 

SCF em crianças com PCC-R de 65% a 84% e faixa de idade de 72 a 83 

meses foi diferente das médias pré e pós PEF das crianças em outras 

combinações das categorias de PCC-R e de idade, que por sua vez, podem ser 

consideradas iguais entre si. 

As diferenças entre as médias pré e pós PEF foram então estimadas 

considerando-se estes resultados. Os resultados mostraram que, na faixa de 

PCC-R de 65% a 84% e faixa de idade de 72 a 83 meses, ocorreu redução 

média de 40%, enquanto nas demais combinações das categorias de PCC-R e 

de idade, a redução foi em média de 6,7% (intervalo de confiança de 95%: 

[0,41; 12,9]). As reduções médias são significativas, mas não são iguais. 

 

Tabela 14 - Dados descritivos da porcentagem de ocorrência de SCF na prova de NF nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 4 15,0 30,0 0,0 0,0 60,0 

84 a 95 3 26,7 30,6 0,0 20,0 60,0 

Total 8 17,5 27,1 0,0 0,0 60,0 

65 a 84 

60 a 71 2 10,0 14,1 0,0 10,0 20,0 

72 a 83 2 90,0 14,1 80,0 90,0 100,0 

84 a 95 2 40,0 56,6 0,0 40,0 80,0 

     
continua 
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Total 6 46,7 45,0 0,0 50,0 100,0 

Total 

60 a 71 3 6,7 11,5 0,0 0,0 20,0 

72 a 83 6 40,0 45,6 0,0 30,0 100,0 

84 a 95 5 32,0 36,3 0,0 20,0 80,0 

 
Total 14 30,0 37,4 0,0 10,0 100,0 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 4 15,0 30,0 0,0 0,0 60,0 

84 a 95 3 13,3 23,1 0,0 0,0 40,0 

Total 8 12,5 23,8 0,0 0,0 60,0 

65 a 84 

60 a 71 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 2 50,0 14,1 40,0 50,0 60,0 

84 a 95 2 30,0 42,4 0,0 30,0 60,0 

Total 6 26,7 30,1 0,0 20,0 60,0 

Total 

60 a 71 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 6 26,7 30,1 0,0 20,0 60,0 

84 a 95 5 20,0 28,3 0,0 0,0 60,0 

 
Total 14 18,6 26,6 0,0 0,0 60,0 

 

 

 
Figura 15 - Perfis individuais da porcentagem de ocorrência de SCF na prova de NF nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

 

 

 Para o processo fonológico de EP, na prova de IP, não houve diferença 

significativa entre as médias da porcentagem de ocorrência nas avaliações pré 
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e pós PEF (p=0,092) independentemente da categoria de PCC-R (p=0,259) ou 

de idade (p=0,297). Na Tabela 15 e Figura 16 observa-se o resumo descritivo e 

os perfis individuais. 

 

Tabela 15 - Dados descritivos da porcentagem de ocorrência de EP na prova de IP nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 4 7,4 11,1 0,0 2,9 23,5 

84 a 95 3 5,9 10,2 0,0 0,0 17,7 

Total 8 5,9 9,4 0,0 0,0 23,5 

65 a 84 

60 a 71 2 8,8 12,5 0,0 8,8 17,7 

72 a 83 2 5,9 0,0 5,9 5,9 5,9 

84 a 95 2 50,0 62,4 5,9 50,0 94,1 

Total 6 21,6 36,0 0,0 5,9 94,1 

Total 

60 a 71 3 5,9 10,2 0,0 0,0 17,7 

72 a 83 6 6,9 8,7 0,0 5,9 23,5 

84 a 95 5 23,5 40,1 0,0 5,9 94,1 

 
Total 14 12,6 24,7 0,0 5,9 94,1 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 4 1,5 2,9 0,0 0,0 5,9 

84 a 95 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 8 0,7 2,1 0,0 0,0 5,9 

65 a 84 

60 a 71 2 2,9 4,2 0,0 2,9 5,9 

72 a 83 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

84 a 95 2 8,8 12,5 0,0 8,8 17,7 

Total 6 3,9 7,1 0,0 0,0 17,7 

Total 

60 a 71 3 2,0 3,4 0,0 0,0 5,9 

72 a 83 6 1,0 2,4 0,0 0,0 5,9 

84 a 95 5 3,5 7,9 0,0 0,0 17,7 

 
Total 14 2,1 5,0 0,0 0,0 17,7 
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Figura 16 - Perfis individuais da porcentagem de ocorrência de EP na prova de IP nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

 

 

Houve diferença significativa entre as médias da porcentagem de 

ocorrência do processo fonológico de EP na prova de NF nas avaliações pré e 

pós PEF (p=0,029) e a diferença média não dependeu da categoria de PCC-R 

(p=0,112) nem da categoria de idade (p=0,321). A redução média foi de 11,2% 

(intervalo de confiança: [0,17%; 22,3%]). O resumo descritivo encontra-se na 

Tabela 16 e os perfis individuais na Figura 17.  

 

Tabela 16 - Dados descritivos da porcentagem de ocorrência de EP na prova de NF nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 7,1 . 7,1 7,1 7,1 

72 a 83 4 5,4 10,7 0,0 0,0 21,4 

84 a 95 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 8 3,6 7,6 0,0 0,0 21,4 

65 a 84 

60 a 71 2 28,6 30,3 7,1 28,6 50,0 

72 a 83 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

84 a 95 2 57,1 60,6 14,3 57,1 100,0 

     
continua 
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Total 6 28,6 39,6 0,0 10,7 100,0 

Total 

60 a 71 3 21,4 24,7 7,1 7,1 50,0 

72 a 83 6 3,6 8,7 0,0 0,0 21,4 

84 a 95 5 22,9 43,6 0,0 0,0 100,0 

 
Total 14 14,3 28,3 0,0 0,0 100,0 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

84 a 95 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

65 a 84 

60 a 71 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

84 a 95 2 21,4 30,3 0,0 21,4 42,9 

Total 6 7,1 17,5 0,0 0,0 42,9 

Total 

60 a 71 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

84 a 95 5 8,6 19,2 0,0 0,0 42,9 

 
Total 14 3,1 11,5 0,0 0,0 42,9 

 

 

 
Figura 17 - Perfis individuais da porcentagem de ocorrência de EP na prova de NF nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

 

 

Quanto ao processo fonológico de EFr, como houve concordância entre 

as duas provas, somente analisou-se a ocorrência na prova de NF (Tabela 17 e 
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Figura 18). Os resultados indicaram que não houve diferença significativa entre 

as médias da porcentagem de ocorrência de EF nas avaliações pré e pós PEF 

(p=0,504) independentemente da categoria de PCC-R (p=0,527) e de idade 

(p=0,664). 

 

Tabela 17 - Dados descritivos da porcentagem de ocorrência de EFr na prova de NF nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

84 a 95 3 3,7 6,4 0,0 0,0 11,1 

Total 8 1,4 3,9 0,0 0,0 11,1 

65 a 84 

60 a 71 2 22,2 31,4 0,0 22,2 44,4 

72 a 83 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

84 a 95 2 72,2 39,3 44,4 72,2 100,0 

Total 6 31,5 40,0 0,0 22,2 100,0 

Total 

60 a 71 3 14,8 25,7 0,0 0,0 44,4 

72 a 83 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

84 a 95 5 31,1 42,6 0,0 11,1 100,0 

 
Total 14 14,3 29,4 0,0 0,0 100,0 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 4 2,8 5,6 0,0 0,0 11,1 

84 a 95 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 8 1,4 3,9 0,0 0,0 11,1 

65 a 84 

60 a 71 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 2 5,6 7,9 0,0 5,6 11,1 

84 a 95 2 55,6 31,4 33,3 55,6 77,8 

Total 6 20,4 31,0 0,0 5,6 77,8 

Total 

60 a 71 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

72 a 83 6 3,7 5,7 0,0 0,0 11,1 

84 a 95 5 22,2 34,2 0,0 0,0 77,8 

 
Total 14 9,5 21,7 0,0 0,0 77,8 
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Figura 18 - Perfis individuais da porcentagem de ocorrência de EFr na prova de NF nas 

avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

 

 

Outro aspecto analisado foi o número de diferentes tipos de processos 

fonológicos. Na prova de IP (Tabela 18 e Figura 19) houve diferença 

significativa entre as médias nas avaliações pré e pós PEF (p=0,004) e a 

diferença média não dependeu da categoria de PCC-R (p=0,459) nem da 

categoria de idade (p=0,937). A redução média foi de 1,9 (intervalo de 

confiança: [1,2; 2,7]). 

 

Tabela 18 - Dados descritivos do número de diferentes tipos de processos fonológicos na 

prova de IP nas avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 4,0 . 4 4 4 

72 a 83 4 4,0 0,8 3 4 5 

84 a 95 3 4,7 1,2 4 4 6 

Total 8 4,3 0,9 3 4 6 

65 a 84 

60 a 71 2 5,5 0,7 5 5,5 6 

72 a 83 2 6,5 0,7 6 6,5 7 

84 a 95 2 5,0 0,0 5 5 5 

     
continua 
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Total 6 5,7 0,8 5 5,5 7 

Total 

60 a 71 3 5,0 1,0 4 5 6 

72 a 83 6 4,8 1,5 3 4,5 7 

84 a 95 5 4,8 0,8 4 5 6 

 
Total 14 4,9 1,1 3 5 7 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 2,0 . 2 2 2 

72 a 83 4 2,0 1,2 1 2 3 

84 a 95 3 2,0 1,0 1 2 3 

Total 8 2,0 0,9 1 2 3 

65 a 84 

60 a 71 2 4,0 1,4 3 4 5 

72 a 83 2 5,0 1,4 4 5 6 

84 a 95 2 3,5 0,7 3 3,5 4 

Total 6 4,2 1,2 3 4 6 

Total 

60 a 71 3 3,3 1,5 2 3 5 

72 a 83 6 3,0 1,9 1 3 6 

84 a 95 5 2,6 1,1 1 3 4 

 
Total 14 2,9 1,5 1 3 6 

 

 

 
Figura 19 - Perfis individuais do número de diferentes tipos de processos fonológicos na prova 

de IP nas avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

 

 

Na prova de NF (Tabela 19 e Figura 20) houve diferença significativa 

entre as médias do número de diferentes tipos de processos fonológicos nas 
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avaliações pré e pós PEF (p=0,018) e a diferença média não dependeu da 

categoria de PCC-R (p=0,726) nem da de idade (p=0,399). A redução média foi 

de 1,2 (intervalo de confiança de 95%: [0,4; 2,0]). 

 

Tabela 19 - Dados descritivos do número de diferentes tipos de processos fonológicos na 

prova de NF nas avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 3,0 . 3 3 3 

72 a 83 4 3,0 0,8 2 3 4 

84 a 95 3 3,0 1,0 2 3 4 

Total 8 3,0 0,8 2 3 4 

65 a 84 

60 a 71 2 5,0 1,4 4 5 6 

72 a 83 2 5,0 0,0 5 5 5 

84 a 95 2 3,5 0,7 3 3,5 4 

Total 6 4,5 1,0 3 4,5 6 

Total 

60 a 71 3 4,3 1,5 3 4 6 

72 a 83 6 3,7 1,2 2 3,5 5 

84 a 95 5 3,2 0,8 2 3 4 

 
Total 14 3,6 1,2 2 3,5 6 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 2,0 . 2 2 2 

72 a 83 4 1,5 1,3 0 1,5 3 

84 a 95 3 1,7 0,6 1 2 2 

Total 8 1,6 0,9 0 2 3 

65 a 84 

60 a 71 2 2,0 1,4 1 2 3 

72 a 83 2 5,0 1,4 4 5 6 

84 a 95 2 3,5 0,7 3 3,5 4 

Total 6 3,5 1,6 1 3,5 6 

Total 

60 a 71 3 2,0 1,0 1 2 3 

72 a 83 6 2,7 2,2 0 2,5 6 

84 a 95 5 2,4 1,1 1 2 4 

 
Total 14 2,4 1,6 0 2 6 
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Figura 20 - Perfis individuais do número de diferentes tipos de processos fonológicos na prova 

de NF nas avaliações pré e pós PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

 

 

5.2.6 Desempenho dos participantes na prova de Estimulabilidade de 

Fala 

 

 Na análise do número de sons ausentes observou-se redução 

significativa na média das avaliações pré e pós PEF (p=0,003), sendo que esta 

redução não dependeu da categoria de PCC-R (p=0,157) nem da categoria de 

idade (p=0,894). A redução média foi de 2,1 (intervalo de confiança de 95%: 

[0,8; 3,5]). Os dados descritivos e os perfis individuais podem ser observados 

respectivamente na Tabela 20 e Figura 21. 

 

Tabela 20 - Dados descritivos do número de sons ausentes nas avaliações pré e pós PEF de 

acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 85 a 95 

60 a 71 1 3,0 . 3 3 3 

72 a 83 4 1,3 1,0 0 1,5 2 

84 a 95 3 1,3 1,2 0 2 2 

     
continua 
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Total 8 1,5 1,1 0 2 3 

65 a 84 

60 a 71 2 2,0 0,0 2 2 2 

72 a 83 2 6,0 4,2 3 6 9 

84 a 95 2 5,5 2,1 4 5,5 7 

Total 6 4,5 2,9 2 3,5 9 

Total 

60 a 71 3 2,3 0,6 2 2 3 

72 a 83 6 2,8 3,2 0 2 9 

84 a 95 5 3,0 2,6 0 2 7 

 
Total 14 2,8 2,5 0 2 9 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 0,0 . 0 0 0 

72 a 83 4 0,5 0,6 0 0,5 1 

84 a 95 3 0,3 0,6 0 0 1 

Total 8 0,4 0,5 0 0 1 

65 a 84 

60 a 71 2 0,0 0,0 0 0 0 

72 a 83 2 1,0 1,4 0 1 2 

84 a 95 2 2,0 2,8 0 2 4 

Total 6 1,0 1,7 0 0 4 

Total 

60 a 71 3 0,0 0,0 0 0 0 

72 a 83 6 0,7 0,8 0 0,5 2 

84 a 95 5 1,0 1,7 0 0 4 

 
Total 14 0,6 1,2 0 0 4 

 

 

 
Figura 21 - Perfis individuais do número de sons ausentes nas avaliações pré e pós PEF de 

acordo com as categorias de idade e de PCC-R 
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 A ocorrência (ou não) de sons ausentes na criança foi também avaliada 

independentemente do número total de sons ausentes. Pode ser observado 

que 12 crianças (85,7%) tinham ao menos um som ausente na avaliação pré 

PEF e esse número passou para 5 (35,7%) na avaliação pós PEF (Tabela 21). 

Houve diferença significativa entre as porcentagens de crianças com sons 

ausentes nas avaliações pré e pós PEF (p=0,016). 

 

Tabela 21 - Distribuições de frequências e porcentagens marginais e conjunta da ocorrência de 

sons ausentes nas avaliações pré e pós PEF 

Som ausente (pré PEF) 
Som ausente (pós PEF) 

Total 
Não Sim 

Não 
2 0 2 

14,3% 0,0% 14,3% 

Sim 
7 5 12 

50,0% 35,7% 85,7% 

Total 
9 5 14 

64,3% 35,7% 100,0% 

 

 

Para a análise do número de sons estimuláveis, foi necessário 

considerar o número de sons ausentes. Os diagramas de dispersão (Figura 22) 

representam o número de sons ausentes e o número de sons estimuláveis nas 

avaliações pré e pós PEF para as crianças que apresentaram sons ausentes 

nas avaliações. A reta representada no diagrama de dispersão corresponde ao 

número de sons ausentes que é igual ao número de sons estimuláveis. Nota-se 

que na avaliação pré PEF, 10 dos 12 sujeitos (83,3%) com sons ausentes 

ficaram abaixo da reta, ou seja, o número de sons estimuláveis foi menor que o 

número de sons ausentes. Na avaliação pós PEF, verifica-se que todos os 

sujeitos com sons ausentes ficaram sobre a reta, ou seja, o número de sons 

ausentes foi igual ao número de sons estimuláveis indicando que, na avaliação 

pós PEF, todos os sons ausentes foram estimuláveis. 
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Figura 22 - Diagramas de dispersão do número de sons ausentes e número de sons 

estimuláveis nas avaliações pré e pós PEF 

 

 

5.2.7 Desempenho dos participantes na prova de Inconsistência de Fala 

 

A análise do IIF (Tabela 22 e Figura 23) não indicou diferença 

significativa entre as médias das avaliações pré e pós PEF (p=0,277), 

independentemente da categoria de PCC-R (p=0,904) e de idade (p=0,970). 

 

Tabela 22 – Dados descritivos dos valores de IIF nas avaliações pré e pós PEF de acordo com 

as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 4,5 . 4,5 4,5 4,5 

72 a 83 4 10,0 8,3 0 10 20 

84 a 95 3 9,3 12,9 0 4 24 

Total 8 9,1 9,0 0 6,3 24 

65 a 84 

60 a 71 2 22,0 2,8 20 22 24 

72 a 83 2 12,5 17,7 0 12,5 25 

84 a 95 2 12,3 6,1 8 12,3 16,7 

     
continua 
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Total 6 15,6 9,8 0 18,3 25 

Total 

60 a 71 3 16,2 10,3 4,5 20 24 

72 a 83 6 10,8 10,3 0 10 25 

84 a 95 5 10,5 9,7 0 8 24 

 
Total 14 11,9 9,6 0 10 25 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 20,0 . 20 20 20 

72 a 83 4 8,0 7,3 0 8 16 

84 a 95 3 14,7 6,1 8 16 20 

Total 8 12,0 7,4 0 14 20 

65 a 84 

60 a 71 2 16,0 5,7 12 16 20 

72 a 83 2 26,0 2,8 24 26 28 

84 a 95 2 20,0 17,0 8 20 32 

Total 6 20,7 9,3 8 22 32 

Total 

60 a 71 3 17,3 4,6 12 20 20 

72 a 83 6 14,0 11,0 0 14 28 

84 a 95 5 16,8 10,0 8 16 32 

 
Total 14 15,7 9,1 0 16 32 

 

 

 
Figura 23 - Perfis individuais dos valores de IIF nas avaliações pré e pós PEF de acordo com 

as categorias de idade e de PCC-R 
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5.2.8 Desempenho dos participantes no Teste de Sensibilidade 

Fonológica - Auditiva 

 

Em relação ao TSF-A, no subteste AI (Tabela 23 e Figura 24) as 

análises não sugeriram diferença significativa entre as médias nas avaliações 

pré e pós PEF (p=0,693), independentemente da categoria de PCC-R 

(p=0,298) e de idade (p=0,821). 

 

Tabela 23 - Dados descritivos dos valores de TSF-A no subteste AI nas avaliações pré e pós 

PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

 

85 a 95 

60 a 71 1 7,0 . 7 7 7 

72 a 83 4 7,3 2,2 5 7 10 

84 a 95 3 10,7 0,6 10 11 11 

Total 8 8,5 2,3 5 9 11 

65 a 84 

60 a 71 2 9,0 0,0 9 9 9 

72 a 83 2 10,5 0,7 10 10,5 11 

84 a 95 2 11,5 0,7 11 11,5 12 

Total 6 10,3 1,2 9 10,5 12 

Total 

60 a 71 3 8,3 1,2 7 9 9 

72 a 83 6 8,3 2,4 5 9 11 

84 a 95 5 11,0 0,7 10 11 12 

 
Total 14 9,3 2,1 5 10 12 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 8,0 . 8 8 8 

72 a 83 4 8,5 3,0 6 8 12 

84 a 95 3 11,7 0,6 11 12 12 

Total 8 9,6 2,6 6 10,5 12 

65 a 84 

60 a 71 2 8,0 2,8 6 8 10 

72 a 83 2 11,0 0,0 11 11 11 

84 a 95 2 10,5 2,1 9 10,5 12 

Total 6 9,8 2,1 6 10,5 12 

Total 

60 a 71 3 8,0 2,0 6 8 10 

72 a 83 6 9,3 2,7 6 10,5 12 

84 a 95 5 11,2 1,3 9 12 12 

 
Total 14 9,7 2,3 6 10,5 12 
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Figura 24 - Perfis individuais dos valores de TSF-A no subteste AI nas avaliações pré e pós 

PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

 

 

 No subteste AD, a diferença entre as médias do TSF-A nas avaliações 

pré e pós PEF não foi a mesma nas duas faixas de PCC-R (p=0,016), 

independentemente da idade (p=0,278). Na faixa de PCC-R de 85% a 95% 

houve um aumento médio de 0,3 (intervalo de confiança de 95%: [-0,8; 0,2]), 

não significativo, uma vez que o intervalo de confiança contém o ponto zero. 

Na faixa de PCC-R de 65% a 84%, ocorreu redução média de 1,9 (intervalo de 

confiança de 95%: [1,3; 2,5]) o que indica uma redução significativa na média 

do TSF-A no subteste AD nessa faixa de PCC-R. Já na faixa de PCC-R de 

85% a 95%, a média do TSF-A no subteste AD foi o mesmo nas avaliações pré 

e pós PEF. Na Tabela 24 nota-se o resumo descritivo e os perfis individuais na 

Figura 25. 
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Tabela 24 - Dados descritivos dos valores TSF-A no subteste AD nas avaliações pré e pós 

PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 3,0 . 3 3 3 

72 a 83 4 7,8 3,6 3 8,5 11 

84 a 95 3 10,7 0,6 10 11 11 

Total 8 8,3 3,5 3 10 11 

65 a 84 

60 a 71 2 5,0 4,2 2 5 8 

72 a 83 2 11,0 1,4 10 11 12 

84 a 95 2 11,5 0,7 11 11,5 12 

Total 6 9,2 3,8 2 10,5 12 

Total 

60 a 71 3 4,3 3,2 2 3 8 

72 a 83 6 8,8 3,3 3 10 12 

84 a 95 5 11,0 0,7 10 11 12 

 
Total 14 8,6 3,5 2 10 12 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 5,0 . 5 5 5 

72 a 83 4 7,8 3,3 4 8 11 

84 a 95 3 11,0 0,0 11 11 11 

Total 8 8,6 3,1 4 10,5 11 

65 a 84 

60 a 71 2 3,5 0,7 3 3,5 4 

72 a 83 2 8,0 0,0 8 8 8 

84 a 95 2 10,5 0,7 10 10,5 11 

Total 6 7,3 3,2 3 8 11 

Total 

60 a 71 3 4,0 1,0 3 4 5 

72 a 83 6 7,8 2,6 4 8 11 

84 a 95 5 10,8 0,4 10 11 11 

 
Total 14 8,1 3,1 3 9 11 
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Figura 25 - Perfis individuais dos valores de TSF-A no subteste AD nas avaliações pré e pós 

PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

 

 

  Já no subteste RI do TSF-A (Tabela 25, Figura 26), não houve diferença 

significativa entre as médias nas avaliações pré e pós PEF (p=0,481), 

independentemente da categoria de PCC-R (p=0,369) e de idade (p=0,348). 

 

Tabela 25 - Dados descritivos dos valores TSF-A no subteste RI nas avaliações pré e pós PEF 

de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 4,0 . 4 4 4 

72 a 83 4 4,3 1,3 3 4 6 

84 a 95 3 8,3 2,5 6 8 11 

Total 8 5,8 2,7 3 5 11 

65 a 84 

60 a 71 2 7,0 2,8 5 7 9 

72 a 83 2 7,5 2,1 6 7,5 9 

84 a 95 1 6,0 . 6 6 6 

Total 5 7,0 1,9 5 6 9 

Total 

60 a 71 3 6,0 2,6 4 5 9 

72 a 83 6 5,3 2,2 3 5 9 

84 a 95 4 7,8 2,4 6 7 11 

      
continua 
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Total 13 6,2 2,4 3 6 11 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 5,0 . 5 5 5 

72 a 83 4 4,5 2,4 2 4,5 7 

84 a 95 3 10,7 0,6 10 11 11 

Total 8 6,9 3,5 2 6,5 11 

65 a 84 

60 a 71 2 6,0 1,4 5 6 7 

72 a 83 2 6,5 0,7 6 6,5 7 

84 a 95 2 8,5 0,7 8 8,5 9 

Total 6 7,0 1,4 5 7 9 

Total 

60 a 71 3 5,7 1,2 5 5 7 

72 a 83 6 5,2 2,1 2 6 7 

84 a 95 5 9,8 1,3 8 10 11 

 
Total 14 6,9 2,7 2 7 11 

 

 

 
Figura 26 - Perfis individuais dos valores de TSF-A no subteste RI nas avaliações pré e pós 

PEF de acordo com as categorias de idade e PCC-R 

 

 

 Não houve diferença significativa entre as médias do TSF-A no subteste 

RD nas avaliações pré e pós PEF (p=0,805), independentemente da categoria 

de PCC-R (p=0,468) e de idade (p=0,809). Na Tabela 25 demonstra-se o 

resumo descritivo e na Figura 27 os perfis individuais. 
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Tabela 26 - Dados descritivos dos valores TSF-A no subteste RD nas avaliações pré e pós 

PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 

PEF 

Categorias 

de PCC-R 

(%) 

Categorias 

de Idade 

(meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Pré 

85 a 95 

60 a 71 1 4,0 . 4 4 4 

72 a 83 4 5,3 1,0 4 5,5 6 

84 a 95 3 9,3 2,1 7 10 11 

Total 8 6,6 2,6 4 6 11 

65 a 84 

60 a 71 1 7,0 . 7 7 7 

72 a 83 2 5,0 5,7 1 5 9 

84 a 95 1 5,0 . 5 5 5 

Total 4 5,5 3,4 1 6 9 

Total 

60 a 71 2 5,5 2,1 4 5,5 7 

72 a 83 6 5,2 2,6 1 5,5 9 

84 a 95 4 8,3 2,8 5 8,5 11 

 
Total 12 6,3 2,8 1 6 11 

Pós 

85 a 95 

60 a 71 1 5,0 . 5 5 5 

72 a 83 4 5,3 1,7 3 5,5 7 

84 a 95 3 10,3 1,5 9 10 12 

Total 8 7,1 3,0 3 6,5 12 

65 a 84 

60 a 71 1 5,0 . 5 5 5 

72 a 83 2 6,0 2,8 4 6 8 

84 a 95 2 8,0 4,2 5 8 11 

Total 5 6,6 2,9 4 5 11 

Total 

60 a 71 2 5,0 0,0 5 5 5 

72 a 83 6 5,5 1,9 3 5,5 8 

84 a 95 5 9,4 2,7 5 10 12 

 
Total 13 6,9 2,8 3 6 12 
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Figura 27 - Perfis individuais dos valores de TSF-A no subteste RD nas avaliações pré e pós 

PEF de acordo com as categorias de idade e de PCC-R 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Fundamentos para a elaboração do Programa de Estimulação 

Fonológica 

 

 Ao longo dos últimos anos, os estudos baseados em evidências sobre o 

tema terapia têm sido muito importantes para mostrar a eficácia da terapia. Não 

há dúvidas sobre a importância da intervenção, mas a comprovação da eficácia 

do tratamento acaba por ser limitada, principalmente devido à heterogeneidade 

do TF. Escolher a melhor abordagem para a intervenção em crianças com TF é 

difícil pois, em geral, cada uma prioriza um aspecto e algumas dão pouca 

atenção às alterações no processamento fonológico que essas crianças podem 

manifestar (Dodd e Bradford, 2000). 

 A proposta do PEF busca oferecer um programa que possa ser aplicado 

em qualquer criança com TF com idade entre cinco e oito anos, 

independentemente das dificuldades fonológicas específicas apresentadas na 

avaliação inicial. Para tanto, o PEF oferece em todas as sessões, sete tipos de 

atividades específicas que buscam estimular a percepção de fala, a produção 

dos sons e a compreensão das regras fonológicas do PB em crianças com TF. 

 A elaboração do PEF apoiou-se fundamentalmente na visão de que no 

TF ocorre uma interação entre a percepção auditiva, a produção motora e a 

organização das regras fonológicas (cognitivo-linguístico). Muitas abordagens 

para o tratamento do TF apoiam-se nesses aspectos, embora com variações 

na forma de abordá-los (Stoel-Gammon e Dunn, 1985; Dodd e Bradford, 2000; 

Stackhouse et al., 2006; Hodson, 2011). Especificamente no PEF, esses três 

aspectos são abordados em todas as sessões e, ao longo das 12 sessões, as 

crianças são expostas a todos os sons consonantais do PB tanto nas 

estruturas simples CV como nas complexas CCV e CVC, com sete  atividades 

diferentes em cada sessão. 

 De forma geral, nas várias abordagens de tratamento do TF que são 

apresentadas na literatura, os autores buscam alcançar soluções para os 
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aspectos que ainda não se tem a melhor resposta. Entre eles estão  as 

questões relacionadas à duração do tratamento, seleção dos sons alvos, 

atividades selecionadas para as sessões, aplicabilidade da abordagem e a sua 

eficácia no tratamento do TF. 

 

6.1.1 Duração do tratamento e seleção dos sons alvos 

 

Em relação aos fatores que interferem na duração do tratamento, a 

heterogeneidade do TF está entre os aspectos mais citados. Isso decorre do 

fato de que a causa do TF ainda não é precisa: os fatores correlacionados a ele 

são conhecidos, mas dificilmente é possível destacar apenas um fator presente 

na criança com TF (Shriberg e Kwiatkowski, 1982a; Dodd et al., 2006; Hodson, 

2006). Além disso, há também a questão da gravidade que é variável nas 

crianças com TF e que também pode refletir na duração do tratamento (Hodson 

e Paden, 1981; Shriberg e Kwiatkowski, 1982b). Em função dessa 

variabilidade, muitas vezes é difícil determinar, logo na avaliação inicial, qual o 

aspecto mais comprometido (se perceptivo, de produção ou cognitivo-

linguístico). 

A duração do tratamento também é influenciada pela seleção dos sons 

alvo no início da intervenção. Muitas abordagens destacam que essa escolha 

determina a ocorrência da generalização, tanto para as outras posições do som 

nas palavras, como para as outras classes de sons (Gierut, 1998; Crosbie et 

al., 2005) e, consequentemente, diminui o tempo de intervenção terapêutica 

(Elbert e Gierut, 1986; Gierut, 1998, 2001; Morrisette et al., 2006). 

A estimulabilidade dos sons ausentes do inventário fonético de uma 

criança é outro fator que interfere na generalização e que pode influenciar na 

duração do tratamento. Alguns autores indicam que a presença de sons não 

estimuláveis prolonga o período de tratamento (Powell e Miccio, 1996; 

Rvachew et al., 1999; Gierut, 2001).  

Rvachew e Nowak (2001) estudaram um grupo de 48 crianças com 

atraso de fala moderado e severo e concluíram que a generalização ocorreu 

para os sons não trabalhados na terapia, mas somente para aqueles que eram 

estimuláveis (não foi observada generalização para os sons ausentes e não 
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estimuláveis do inventário fonético). Em contrapartida, outros estudos (Powell e 

Miccio, 1996; Miccio et al., 1999; Miccio, 2002) afirmam que sons ausentes e 

estimuláveis são adquiridos naturalmente, sem necessitar de uma intervenção 

direta. 

Outro aspecto que interfere no aprendizado do som é a ordem de 

aquisição. Os primeiros sons a serem aprendidos são os sons plosivos e 

nasais, seguidos dos fricativos e líquidos. As estruturas silábicas complexas 

como a consoante final (CVC) e o encontro consonantal (CCV) são adquiridas 

mais tardiamente (Lamprecht, 2004; Wertzner, 2004; Roseberry-McKibbin e 

Hegde, 2011).  

As pesquisas elaboradas para testar a relação entre a seleção do som 

alvo e a fase de desenvolvimento da criança demonstram resultados 

conflitantes. Gierut et al. (1996) comparou o efeito da seleção do som alvo no 

tratamento de dois grupos de crianças. A comparação envolveu a seleção de 

um som alvo que é adquirido no início do desenvolvimento e outro de aquisição 

mais tardia. Os resultados mostraram que ambos os sons proporcionaram 

mudança no quadro fonológico, porém a maior generalização ocorreu em 

crianças expostas aos sons com aquisição mais tardia. Já no estudo de 

Rvachew e Nowak (2001), houve maior generalização para os sons alvos de 

aquisição inicial quando comparados aos sons de aquisição tardia. 

Ainda em relação ao desenvolvimento, alguns autores apontam que a 

complexidade relacionada à aprendizagem da fonologia da língua também 

deve ser considerada para a seleção dos sons alvos no tratamento (Mota, 

1996; Gierut et al., 1996; Gierut, 1998, 2001; Morrisette et al., 2006 Lamprecht, 

2004). Entretanto, não se deve esquecer que a aquisição fonológica da criança 

é um processo gradual, onde vários sons são aprendidos ao mesmo tempo 

(Ingram, 1976; Hodson, 2006, 2011). Assim, observar o sistema fonológico da 

criança como um todo e trabalhar com classes de sons que estejam 

relacionados uns aos outros ou ainda, trabalhar vários fonemas de uma mesma 

classe em uma sessão, pode resultar em uma generalização num tempo 

relativamente curto (Hodson e Paden, 1981). 

Diferentes estudos apresentaram abordagens terapêuticas idealizadas 

para estimular vários sons durante um curto período de tempo, sendo que 
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todos relataram sucesso em seu trabalho (Tyler et al., 1987; Hodson, 2006; 

Glaspey e MacLeod, 2010; Hodson, 2011). Há indícios de que estimular todos 

os sons da fala, mesmo aqueles em que a criança não tenha apresentado 

erros, faz com que se promova uma reorganização no sistema fonológico 

dessas crianças por meio da valorização de seu conhecimento prévio (Hodson 

e Paden, 1991; Miccio, 2007). Além disso, também é importante trabalhar os 

erros consistentes em conjunto com os inconsistentes (Tyler et al., 2003b; 

Glaspey e Stoel-Gammon, 2007). 

Tyler et al. (1987) afirmaram que, para obter sucesso na terapia, o 

tratamento deve também incluir sons que a criança já apresente corretamente 

em seu inventário fonético. Uma estratégia efetiva é ensinar todos os sons ao 

mesmo tempo, tantos os sons estimuláveis quanto os não estimuláveis (Miccio, 

2007). Desta forma, a criança pode ter sucesso imediato quando são 

apresentados sons estimuláveis ao mesmo tempo em que os sons de maior 

dificuldade também são inseridos no processo de intervenção. Essa estratégia 

contribui para minimizar a frustração de não conseguir produzir alguns sons 

alvos corretamente, como acontece em uma abordagem terapêutica tradicional. 

Outra questão apontada pelas propostas de tratamento, é a dificuldade 

em trabalhar todos os sons em nas diferentes posições silábicas (inicial, medial 

e final) bem como determinar qual dessas posições é a que proporciona maior 

sucesso terapêutico. 

Weiner (1981) propôs a seleção de pares mínimos contendo os fonemas 

envolvidos no processo fonológico alterado para serem trabalhados com a 

criança durante o tratamento. Quando a criança consegue emitir corretamente 

mais que 50% as palavras dos pares mínimos utilizadas durante duas sessões 

seguidas, o terapeuta insere novos fonemas relativos ao processo fonológico 

alterado. O PEF também propõe a estimulação de fonemas divididos nas 

classes de sons durante duas sessões seguidas. 

 Mais especificamente em relação à produção dos sons da fala, alguns 

estudos sugerem que os movimentos envolvidos na articulação dos sons 

podem ser facilitados em função da vogal subsequente. A vogal facilitadora 

varia em função do som consonantal produzido, mas os estudos ainda são 

poucos nessa área. Desta forma, é importante que os sons alvo do tratamento 
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sejam apresentados seguidos das sete vogais orais do PB, para que a criança 

possa se valer da vogal que seja mais facilitadora para ela (Forrest et al., 2000; 

Miccio, 2002; Rvachew et al., 2004; Keske-Soares et al., 2007; Castro e 

Wertzner, 2009; Giacchini et al., 2015). Apresentar estímulos que combinem os 

sons consonantais com as vogais pode facilitar a produção dos sons mais 

difíceis e auxiliar no estabelecimento da programação motora correta (Stokes e 

Griffiths, 2010), diminuindo a duração do tempo do tratamento. 

Além da vogal subsequente ao som consonantal, é preciso considerar a 

sílaba tônica da palavra, pois esta é uma variável que pode interferir na 

produção de fala da criança. Segundo Lamprecht (1995), consoantes situadas 

em sílabas não acentuadas estão sujeitas a maior número de processos 

fonológicos, assim como a distância da sílaba acentuada também influencia no 

processo de aquisição do som. 

Na elaboração do PEF os fatores citados relativos à duração do 

tratamento foram considerados. Para a ordem de apresentação do som alvo de 

cada sessão atendeu-se aos principais aspectos relacionados à aprendizagem 

da fonologia da língua, à questão da complexidade envolvida nessa 

aprendizagem e do desenvolvimento fonológico. A ordem de apresentação dos 

sons nas 12 sessões do PEF foi iniciada pela classe das fricativas, seguidas 

pelas plosivas, líquidas e fricativa velar, nasais e arquifonemas, encontro 

consonantal com L e, por fim, encontro consonantal com R. Também foram 

trabalhados todos os sons presentes e ausentes, estimuláveis e não 

estimuláveis, nas diferentes posições silábicas na palavra. 

 

6.1.2 Atividades selecionadas para as sessões do PEF 

 

Um aspecto a ser destacado é que, nas 12 sessões do PEF, foram 

aplicadas sete tipos de atividades em todas as sessões. A escolha de se 

trabalhar com sete atividades ao longo da sessão terapêutica considerou dois 

motivos principais: o primeiro foi que a variação de atividades durante a sessão 

auxilia a criança a manter a atenção necessária e o interesse na terapia e o 

segundo, que todos os sons consonantais tivessem a mesma oportunidade de 

exposição ao longo do PEF. 
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 Cada uma das sete atividades abordadas nas 12 sessões do PEF estão 

relacionadas aos aspectos que são destacados como fundamentais para que a 

criança com TF supere as dificuldades em relação à percepção, produção dos 

sons e representação fonológica. As atividades foram apresentadas sempre na 

mesma sequência: BA, apresentação e produção articulatória dos sons alvo, 

reconhecimento dos sons alvo, emissão de palavra e sentença referente ao 

som trabalhado, atividade de metafonologia (rima e aliteração silábica), 

memória operacional fonológica e novamente, por último, o BA. As atividades 

relacionadas à percepção foram BA e reconhecimento dos sons alvo; as 

relacionadas à produção motora dos sons foram apresentação e produção 

articulatória dos sons alvo e emissão de palavra e sentença referente ao som 

trabalhado; as relacionadas à organização e representação fonológica foram as 

atividades de metafonologia (rima e aliteração silábica) e de memória 

operacional fonológica. 

  O BA é uma atividade de percepção auditiva em que se apresenta uma 

oportunidade para as crianças prestarem atenção nos padrões fonológicos que 

serão trabalhados na terapia (Bowen e Cupples, 1998, 1999). De acordo com 

Hodson e Paden (1991) o BA é um procedimento no qual a criança é exposta a 

um intenso e repetido “leque” de palavras que possuem o som alvo em 

destaque. Segundo as autoras, as crianças produzem o som alvo mais 

rapidamente quanto prestam atenção nas palavras que apresentam o som a 

ser trabalhado o que permite que a criança aprenda a monitorar suas 

produções incorretas. O BA envolve palavras com características fonéticas ou 

fonológicas em comum, todas começadas com um som específico que têm 

como finalidade fazer com que a criança se concentre no som correto da 

palavra trabalhando, assim, a percepção auditiva. Apesar do BA ser muito 

conhecido e utilizado principalmente no modelo de ciclos, o benefício desta 

atividade isoladamente não pode ser comprovado, uma vez que ele foi 

proposto para complementar outras atividades. 

A apresentação e produção articulatória dos sons alvo é o primeiro 

passo para a intervenção direta de modo que a criança é estimulada a 

perceber as características de cada som e, concomitantemente, ensinada a 

produzí-los corretamente. Todo som apresenta um conjunto de características 
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únicas podendo ser especificado por ponto articulatório, modo e sonoridade 

(Elbert e Gierut, 1986). A medida que os sons são apresentados, a criança 

também aprende as semelhanças e as diferenças entre os sons trabalhados 

naquela sessão. A colocação do ponto articulatório usando principalmente 

pistas articulatórias e auditivas está entre as atividades sugeridas por Gunther 

e Hautvast (2010) em um estudo com crianças de quatro a seis anos. Esta 

mesma estratégia foi utilizada em outros estudos como o de Tyler et al. (2003b) 

e o de Hodson (2011). 

O reconhecimento auditivo dos sons alvo, que é fundamental para que a 

criança consiga perceber a diferenças entre os sons que muitas vezes são 

substituídos ou mesmo omitidos e identificar a característica de cada som 

trabalhado, também foi considerado no PEF. Wolfe et al. (2003) compararam 

dois grupos submetidos a um modelo de terapia articulatória sendo que, 

somente em um deles, foram realizadas previamente atividades de 

identificação auditiva dos sons Os autores concluíram que o modelo mais 

efetivo foi o que trabalhou com a identificação auditiva dos sons antes da 

terapia. 

Expor a criança à atividades variadas de percepção auditiva tem se 

mostrado efetivo em várias abordagens de tratamento do TF (Rvachew et al., 

2004; Stackhouse et al., 2006). 

Rvachew e Brosseau-Lapré (2012) apontaram em seu estudo que 

trabalhar a percepção é muito importante, porém a criança só apresenta 

resultado satisfatório quando exposta à intensa estimulação articulatória. 

Portanto, para obter um bom resultado, foi necessário trabalhar tanto o 

reconhecimento do som como a produção articulatória. 

A atividade relacionada à emissão de palavra e sentença com o som 

alvo foi idealizada para que a criança pudesse praticar de forma intensa o uso 

das palavras com os sons alvo em sentenças. Nessa atividade, a situação de 

brincadeira com o jogo de bingo que foi utilizado no estudo, permitiu que a 

criança ficasse descontraída e ao mesmo tempo atenta às produções da 

terapeuta no momento das trocas de turno. Para Saben e Ingham (1991) 

praticar a produção de novos sons é fundamental para a aquisição adequada e 

para a generalização dos sons alvo tratados. Segundo Miccio (2007), 
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atividades que apresentam muitas oportunidades de praticar os sons na fala 

espontânea como simples jogos de bingo, têm sido usadas com sucesso.  

 Para a atividade metafonológica de rima e aliteração silábica foi 

selecionado um tipo de jogo que busca encontrar rapidamente a palavra alvo 

no tabuleiro, o que tornou a terapia mais interessante e fez com que as 

crianças de todas as idades da pesquisa participassem ativamente da 

brincadeira. Rvachew e Grawburg (2006) afirmam que crianças com TF têm 

risco de apresentar atraso nas habilidades de consciência fonológica. Denne et 

al. (2005) observaram o desempenho de grupos de crianças com TF que foram 

expostas à terapia de consciência fonológica e concluíram que, apesar da 

consciência fonológica ter relação tanto com as alterações fonológicas quanto 

com as alterações de leitura e de escrita, as crianças não apresentaram 

melhora nesses dois aspectos. Os dados mostraram que as crianças apenas 

melhoraram na consciência fonológica, que foi o alvo direto da intervenção, 

mostrando ser fundamental trabalhar também outras áreas da linguagem nos 

casos de crianças com TF. 

O uso de não palavras na atividade de memória operacional fonológica 

foi bastante importante para as crianças, provavelmente pelo fato de que a 

repetição de não palavras favorece o trabalho com as habilidades de 

percepção auditiva e de memória de curto prazo. Promover atividades com não 

palavras durante o processo terapêutico é essencial para todas as crianças e, 

em especial, para as com TF que muitas vezes apresentam dificuldades na 

habilidade de discriminação auditiva (Stackhouse et al., 2006; Shriberg et al., 

2009). 

Estudos realizados afirmam que em atividade de repetição de não 

palavras a complexidade da articulação e o tamanho da palavra exposta 

influenciam o desempenho das crianças (Estes et al., 2007 Shriberg et al., 

2009). Esses estudos reforçam a importância do emprego de atividades com 

não palavras de diferentes extensões no PEF. 

Além disso, as variações de respostas que são encontradas em crianças 

quando expostas a uma atividade com não palavras, podem estar relacionadas 

à percepção de fala, plano de execução motora, memória de curto prazo, 

conhecimento do vocabulário e habilidades de consciência fonológica 
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(Archibald e Gathercole, 2006; Coady et al., 2010; Tattersall et al., 2015). Isso 

explica a necessidade de ter a atividade de memória operacional fonológica em 

um programa como o PEF. 

Portanto, as atividades empregadas no PEF buscaram desenvolver as 

principais habilidades necessárias para a organização da fonologia, procurando 

envolver aspectos de percepção auditiva, consciência fonológica e produção de 

fala como nos estudos citados acima. 

 

6.1.3 Aplicabilidade da abordagem e sua eficácia no tratamento do 

Transtorno Fonológico 

 

Como proposto, o PEF é um material voltado para a estimulação 

fonológica com o intuito de reorganizar o sistema fonológico da criança por 

meio de diferentes atividades que trabalham os três processamentos 

envolvidos na aquisição dos fonemas do PB. 

A principal vantagem de aplicação do PEF é que ele pode ser aplicado 

em diferentes populações de crianças com TF, independentemente do grau de 

comprometimento ou dos processos fonológicos demonstrados pela criança, 

uma vez que o programa é sempre o mesmo. 

A escolha das palavras utilizadas no PEF ocorreu de acordo com o 

plano de aplicar o fonema alvo em palavras dissílabas, em sílaba tônica e 

associado a várias vogais. As classes de fonemas foram apresentadas com o 

detalhamento de cada fonema individualmente. A preocupação com essas 

características tornaram o PEF eficaz. 

As diferentes atividades desenvolvidas também tiveram um papel 

importante para a efetividade do programa, uma vez que foram elaboradas com 

especificidade para atingir várias etapas fundamentais envolvidas na aquisição 

de fonologia. 

 

6.1.4 Comentários finais 
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O PEF propõe estimular todos os sons do PB por meio de pistas 

auditivas e proprioceptivas da produção dos sons e de atividades que 

envolvem as habilidades metafonológicas promovendo assim, a organização 

do sistema fonológico da criança. Pretende-se com o PEF que a criança 

aprimore suas habilidades perceptivas e de produção da fala e comece a 

refletir a respeito das regras fonológicas da língua. Com isso, a criança pode 

superar algumas dificuldades importantes que a auxiliarão a superar as 

alterações fonológicas mais persistentes. Um aspecto importante a destacar é 

que o fato do PEF ser um programa fechado de 12 semanas, há a 

possibilidade de ser aplicado tanto individualmente como em grupo de duas ou 

três crianças, mesmo que a gravidade do TF e os processos fonológicos sejam 

diferentes entre elas. 

 O objetivo do PEF é aumentar a estimulabilidade na produção de fala 

para uma reorganização no inventário fonético e para facilitar o tratamento 

mais específico, caso ainda haja sons mais resistentes à mudança ou ainda, 

algum processo fonológico não eliminado. Sua aplicação é apropriada para 

crianças em idade pré-escolar, com comprometimento variado e que possuam, 

ou não, sons ausentes. No caso da criança com TF apresentar um inventário 

fonético completo, ela se beneficiará de um tratamento direcionado a sons 

específicos com o intuito de superar qualquer erro residual que possa ainda 

estar presente (Miccio, 2007). 

 As atividades propostas no PEF englobam as três áreas envolvidas na 

efetivação da fala com uso adequado das regras fonológicas, que constituem 

as dificuldades da criança com TF. Portanto, o programa favorece a inter-

relação entre tais aspectos e, com isso, propicia situação favorável à 

aprendizagem dos sons e o desenvolvimento das regras fonológicas da língua.  

 Apesar disso, durante a elaboração do PEF foram encontradas algumas 

limitações. Uma das maiores dificuldades foi a escolha de palavras dissílabas 

iniciadas pelo som alvo e seguidas por todas as vogais ao mesmo tempo, uma 

vez que se estabeleceu que não era possível que a palavra tivesse outra 

consoante da mesma classe de som alvo daquela sessão. Além disso, após a 

seleção da palavra, ainda foi necessário achar outras que começassem ou 

terminassem igual a esta palavra.  
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 Apesar dessas dificuldades encontradas, o formato final do PEF 

conseguiu contemplar a proposta inicial que buscava expor a criança com TF à 

estimulação de todos os sons da fala, independentemente da alteração que 

manifestasse na avaliação diagnóstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________          Programa de Estimulação Fonológica em crianças com Transtorno Fonológico          100 

6.2 Discussão dos resultados do Estudo 2 

 

Os resultados da aplicação do PEF, nas 14 crianças com TF, foram 

analisados em função de três categorias de idade e de duas categorias de 

valores de PCC-R.  

Em relação ao gênero, a amostra foi composta por mais meninos do que 

meninas. Na literatura vários estudos mostram a maior ocorrência do TF em 

meninos. Dentre esses, o estudo de Shriberg e Kwiakowski (1994), indicou a 

prevalência do gênero masculino com 2,75 meninos para 1 menina; no estudo 

de Patah e Takiuchi (2008) a proporção foi de 3,4 meninos para 1 menina; no 

de Preston e Edwards (2010) a prevalência de meninos e meninas foi de 3,79 

para 1 respectivamente e; no de Peña-Brooks e Hedge (2014) a proporção foi 

de 1,5 meninos para 1 menina. Embora haja uma variação nos valores de 

prevalência, pode-se perceber a predominância do TF em crianças do gênero 

masculino. Em outros estudos também foi observado maior número de crianças 

com TF do gênero masculino (Hodson e Paden, 1981; Almost e Rosenbaum, 

1998; Allen, 2013). 

Quanto às categorias de idade, os dados indicaram a maior quantidade 

de crianças na faixa etária de 72 meses a 83 meses e, quanto às categorias de 

PCC-R, a distribuição mostrou que a maioria das crianças se encontrava na 

faixa de 85% a 95%. 

 Em relação às variáveis estudadas as comparações entre as avaliações 

pré e pós PEF evidenciaram que as categorias de faixa etária mostraram efeito 

na ocorrência dos processos fonológicos de SL na prova de IP, de SEC na 

prova de NF e de SCF nas duas provas de fonologia (IP e NF). Já nas 

categorias de PCC-R, observou-se efeito no PDI na prova de NF, no processo 

fonológico de SCF nas duas provas de fonologia (IP e NF) e no TSF-A (AD). 

Nas comparações entre as avaliações pré e pós PEF houve diferença 

significativa, independentemente das categorias de idade ou de PCC-R, para 

as variáveis PCC-R e PCC nas duas provas de fonologia (IP e NF), PDI na 

prova de IP, processo fonológico de SEC na prova de IP, processo fonológico 

de EP na prova de NF, número de diferentes tipos de processos fonológicos 

nas duas provas de fonologia (IP e NF), IIF e EF. Para as variáveis do 
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processo fonológico de SL na prova de NF, processo fonológico de EP na 

prova de IP, processo fonológico de EFr nas duas provas de fonologia (IP e 

NF) e TSF-A (AI, RI e RD) não houve diferença significativa entre as avaliações 

pré e pós PEF. 

 O coeficiente de correlação intraclasse aplicado entre as provas de 

fonologia, foi forte na avaliação pré PEF e, somente em alguns casos, na 

avaliação pós PEF. Esse fato indica que, embora usem estímulos diferentes 

que provocam diferentes processos, as provas de fonologia de NF e de IP 

empregadas para o diagnóstico do TF na avaliação inicial apontam, em geral, 

para alterações fonológicas e grau de comprometimento do TF semelhantes. 

Em relação à avaliação pós PEF, foi possível notar que para as variáveis PCC-

R e PDI houve melhor desempenho na prova de IP. Como sugere Dodd et al. 

(2006), muitas vezes o desempenho das crianças com TF é melhor em 

situação de imitação, pois a imitação da palavra alvo facilita a programação 

fonológica e a criança não tem a necessidade de preparar essa fase que inclui 

o sequenciamento dos sons. Desta forma, a produção da fala passaria 

imediatamente para o planejamento fonético que implica na organização dos 

movimentos oro-motores da fala. 

A seguir serão discutidos os resultados obtidos após a aplicação do PEF 

para cada uma das variáveis estudadas. 

 

6.2.1 Desempenho dos participantes de acordo com a variável PCC-R  

  

O PCC-R é um índice que indica o comprometimento do TF. Shriberg et 

al. (1997a) em seu estudo que comparou diferentes índices aplicados à 

amostras de fala para a avaliação no diagnóstico do TF, sugerem que o PCC-R 

é uma pontuação mais fidedigna em relação às alterações fonológicas já que 

outros índices consideram também as distorções de fala para sua pontuação. 

Dois aspectos são importantes na indicação do uso do PCC-R em função de 

não considerar as distorções como erro de fala: possibilitar a comparação entre 

crianças de idades diferentes e aumentar a confiabilidade da transcrição da 

amostra para o cálculo do índice por diferentes fonoaudiólogos. 
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  É importante destacar que o índice PCC-R aparece em vários estudos 

na literatura, porém relacionado mais às avaliações iniciais para o diagnóstico 

do TF. Em estudos com população com TF semelhante ao do presente estudo 

na avaliação diagnóstica observou-se aumento de PCC-R com o avanço da 

idade (Wertzner et al., 2007a; Castro e Wertzner, 2012). 

No estudo desenvolvido, os resultados evidenciaram que nas duas 

provas de fonologia houve diferença entre os valores da avaliação pré e pós 

PEF e que, esta diferença, independe tanto das categorias de idade como das 

de PCC-R. O aumento dos valores da avaliação pós PEF foi maior na prova de 

IP. 

Alguns fatores podem estar relacionados ao aumento do PCC-R na 

avaliação pós PEF. O primeiro aspecto diz respeito à estimulação do input 

auditivo que na aplicação do PEF é realizada em várias atividades, entre elas, 

o BA e o reconhecimento dos sons alvo. Outro aspecto para o qual foi dada 

muita ênfase no PEF envolveu as atividades com a estimulabilidade dos sons 

alvos. A importância desses dois aspectos aparece constantemente na 

literatura que propõe ou avalia os modelos terapêuticos (Rvachew e Nowak, 

2001; Morrisette et al., 2006).  

Um exemplo de abordagem terapêutica que visa a importância do BA e 

da estimulabilidade é o Modelo de Ciclos (Hodson e Paden, 1991). Hodson 

(2006) afirma que a representação fonológica é baseada na percepção auditiva 

bem como na produção de fala. 

As provas de IP e NF apresentam os estímulos por vias diferentes e 

permitem observar se a criança consegue recuperar o nome das figuras, que 

reflete a organização fonológica, ou se ela depende mais do padrão imediato 

retido na memória de trabalho (Dodd e McIntoch, 2010; Dodd, 2011). No 

presente estudo, houve evidências que a diferença das médias de PCC-R nas 

avaliações pré e pós PEF foi maior na prova de IP, o que demonstra que as 

crianças já têm conhecimento dos sons e tendem a imitar palavras com maior 

precisão do que se fossem falar a mesma palavra espontaneamente (Hodson e 

Paden, 1991). Porém, nota-se que ainda não organizaram a regra fonológica e, 

por isso, dependem do estímulo imediato para produzir o som alvo. 
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  O índice PCC-R contribuiu com evidências a respeito da eficiência do 

PEF uma vez que houve aumento significativo do índice, independentemente 

das categorias de faixa etária e de PCC-R. Destaca-se que na prova de IP 

todas as crianças apresentaram PCC-R maior que 85% na avaliação pós PEF. 

 

6.2.2 Desempenho dos participantes de acordo com a variável PCC 

 

 O PCC é um índice que se diferencia do PCC-R por considerar a 

distorção como erro. Muitos estudos utilizam este índice para analisar o 

progresso das crianças na terapia (Dodd e Bradford, 2000). A presença de 

correlação significativa para o PCC entre as provas de NF e de IP tanto na 

avaliação pré como pós PEF, demonstra que houve melhora neste índice nas 

duas provas e esse resultado independe da idade e comprometimento 

fonológico. Diferentemente do PCC-R, o PCC considera como erro as 

distorções e essas, quando presentes em uma criança, tendem a ocorrer em 

todas as situações de fala. Isso decorre do fato das distorções estarem mais 

relacionadas à precisão articulatória (Wertzner et al., 2005a; Kent, 2000). Este 

dado complementa os achados do item acima. 

 Almost e Rosenbaum (1998) estudaram 30 crianças com TF grave após 

quatro meses de acompanhamento indireto e quatro meses de terapia direta, 

sendo que a ordem de tratamento variou entre as crianças. O objetivo dos 

autores foi comparar se a idade influenciava no aumento do PCC e os 

resultados indicaram que o PCC das crianças melhorou, principalmente no 

grupo que foi exposto à terapia direta antes do acompanhamento indireto. 

 

6.2.3 Desempenho dos participantes de acordo com a variável PDI 

 

 O PDI é um índice que analisa o número de processos fonológicos que a 

criança utiliza numa amostra de fala (Edwards, 1992). A diferença significativa 

entre as médias do PDI nas avaliações pré e pós PEF, na prova de IP, 

independeu da idade e do PCC-R. Já na prova de NF, o PDI mostrou diferença 

significativa nas avaliações pré e pós PEF e foi o único índice que independeu 

da idade, mas dependeu da categoria de PCC-R. Apenas na faixa de PCC-R 
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de 65% a 84% houve diminuição do índice sugerindo que as crianças com 

maior comprometimento fonológico tiveram maior benefício após a aplicação 

do PEF. 

 O índice PDI analisa os processos fonológicos e, portanto, as 

simplificações das regras fonológicas. Esse tipo de análise prevê que mais de 

uma simplificação de regra possa ocorrer em um mesmo som alvo. Dessa 

forma, ao analisar os processos fonológicos e contabilizar o PDI alguns 

processos podem deixar de ocorrer, mas isso não significa que o som alvo será 

produzido corretamente. Esse fato pode justificar porque as crianças da 

categoria de PCC-R entre 65% e 84%, além de diminuírem os valores de PDI 

na prova IP, foram as que tiveram maior diminuição de valor na prova NF. Isso 

indica que as crianças com maior comprometimento do TF conseguiram, na 

prova de NF na avaliação pós PEF, reorganizar algumas regras fonológicas e 

aplicá-las evidenciando um avanço nas habilidades cognitivo-linguísticas 

(fonológicas). 

 

6.2.4 Desempenho dos participantes de acordo com a variável Processo 

Fonológico 

 

Os processos fonológicos são muito utilizados para avaliar e identificar 

as trocas fonêmicas que a criança faz e que reflete em problemas nas regras 

fonológicas e na inteligibilidade da fala (Hodson, 1980; Hodson e Paden, 1981; 

Khan, 1982; Wertzner, 2004). Muitas abordagens terapêuticas utilizam esse 

tipo de avaliação para facilitar a escolha de sons que serão utilizados, bem 

como para auxiliar nas estratégias que serão empregadas. 

Como foi observado nos resultados, embora as crianças tenham 

apresentado diferentes tipos de processos fonológicos, foram comparados 

somente o desempenho nas avaliações pré e pós PEF, nas provas de IP e NF, 

daqueles com maior ocorrência: SL, SEC, SCF, EP, EFr. Em outros estudos 

com população semelhante, os mesmos processos fonológicos foram citados 

como os mais ocorrentes (Oliveira e Wertzner, 2000; Wertzner et al., 2006; 

Patah e Takiuchi, 2008). 
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O primeiro processo fonológico analisado foi o de SL. É importante 

destacar que este processo é esperado em crianças até quatro anos (Wertzner, 

2004), muito embora seja um dos processos fonológicos que mais demora para 

se adequar quando a criança apresenta alterado (Wertzner et al., 2007).  

Hodson e Paden (1991) correlacionaram o grau de inteligibilidade de fala 

com o tipo de processo fonológico e concluíram que, independente da 

inteligibilidade de fala, o processo fonológico de SL apresentou grande 

porcentagem de ocorrência, mostrando ser um processo bastante comum. 

As diferenças das médias para a SL foram estatisticamente significativas 

na prova de IP, mas estas diferenças só dependeram da faixa etária. Este 

resultado pode ser justificado pelo fato das crianças com idade entre 60 e 71 

meses e entre 84 e 95 meses já apresentarem o processo fonológico de SL 

abaixo de 25% na avaliação pré PEF, que é um valor de ocorrência 

considerado como baixo (Wertzner, 2004). 

Para as crianças da categoria de faixa etária de 72 a 83 meses a média 

de ocorrência de SL passou de 33,3% para 8,3% (redução de 25%) na 

avaliação pós PEF. Os resultados indicam que há evidências de que as 

crianças do estudo tiveram uma grande redução na ocorrência do processo 

fonológico de SL na prova de IP na avaliação pós PEF. Mais uma vez, as 

atividades de percepção auditiva e de produção de fala podem ter influenciado 

esse resultado propiciando o uso da regra fonológica adequada frente ao 

estímulo oral oferecido para a imitação. 

Já na prova de NF não houve diferença significativa para o processo 

fonológico de SL, apesar de se observar uma redução de ocorrência na 

avaliação pós PEF. Este processo fonológico ainda foi observado com um valor 

superior a 25% no grupo da faixa de PCC-R entre 65% e 84%, com idade entre 

72 e 83 meses, na avaliação pós PEF. Esse achado sugere que, se as crianças 

apresentavam alterações na produção dos sons, estas foram superadas na 

prova de IP à medida em que as crianças já conseguiram perceber o som alvo 

e produzi-lo de forma adequada, mas ainda não estabilizaram a regra 

fonológica para aplica-la na prova de NF (Dodd et al., 2006). 

Outro processo fonológico analisado foi o de SEC, cuja adequação é 

esperada até os sete anos de idade (Wertzner, 2004). Para este processo 
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notou-se uma redução significativa de 37,5% na média da porcentagem de 

ocorrência na prova de IP, independentemente da categoria de idade ou de 

PCC-R. 

Ao observar os grupos de cada categoria de PCC-R e de idade, a 

maioria apresentou ocorrência superior a 25% no processo fonológico de SEC 

na prova de IP na avaliação pré PEF. Apenas o grupo da faixa de PCC-R 

compreendida entre 85% e 95%, com idade entre 84 e 95 meses, foi 

considerado alterado já que este processo fonológico não é mais esperado 

para crianças com idade acima de 7 anos. 

Na avaliação pós PEF, as crianças da categoria de PCC-R 65% a 84%, 

com idade de 72 a 83 meses, ainda apresentaram o processo fonológico de 

SEC acima de 25% porém ainda é considerado adequado para esta faixa de 

idade. Houve, portanto, evidências que na prova de IP todos os grupos 

apresentaram o processo fonológico de SEC adequado. 

No processo fonológico de SEC na prova de NF ocorreu redução 

significativa apenas na faixa de idade de 60 a 71 meses e de 72 a 83 meses. 

Esse resultado pode ter ocorrido pelo fato de que essas crianças ainda 

estavam em fase de desenvolvimento para esse processo fonológico, 

mostrando assim que o PEF também é um bom instrumento de prevenção de 

uma possível alteração nesse processo fonológico. Já para as crianças da faixa 

de PCC-R compreendida entre 85% e 95%, com idade entre 84 e 95 meses, 

embora tenham diminuído a porcentagem do processo fonológico de SEC, tal 

mudança não foi suficiente para eliminar o processo que ainda obteve valor 

superior a 25% na avaliação pós PEF. 

De forma geral, todos os grupos de crianças diminuíram a ocorrência do 

processo fonológico de SEC quando o estimulo foi recebido por meio da prova 

de IP. Porém, na prova de NF, as crianças com idade superior a sete anos que 

apresentaram esse processo fonológico alterado, não conseguiram eliminá-lo 

na avaliação pós PEF. Dois aspectos devem ser destacados neste caso: o 

primeiro é que algumas crianças ainda estavam em fase de desenvolvimento e, 

o segundo, que este processo fonológico é um dos últimos a serem eliminados 

no desenvolvimento normal (Roberts et al., 1990; Goldstein e Iglesias, 1996; 

Wertzner, 2004; Patah e Takiuchi, 2008). 
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No processo fonológico de SCF foi analisada apenas a prova de NF, 

pois houve concordância entre as duas provas nas avaliações pré e pós PEF. 

Este processo fonológico é considerado adequado para a faixa etária abaixo de 

sete anos de idade (Wertzner, 2004). A maior redução significativa deste 

processo foi observada em crianças na faixa de PCC-R de 65% a 84%, com 

idade entre 72 a 83 meses, enquanto que nas faixas de idade entre 60 e 71 

meses e 84 e 95 meses, não houve diferença em nenhuma das categorias de 

PCC-R. Foi possível verificar que as crianças da faixa de PCC-R entre 65% e 

84%, com idade entre 84 e 95 meses, embora tenham tido uma leve diminuição 

na porcentagem do processo fonológico de SCF na avaliação pós PEF, essa 

mudança não foi suficiente para eliminar o processo que, além de não ter sido 

significativo, ainda manteve o valor acima de 25%. 

Segundo Lamprecht (1995), o processo fonológico de EP é um dos 

processos de substituição que pode persistir até 4 anos e 2 meses de idade na 

aquisição do sistema fonológico do PB. 

A falta de diferença significativa no processo fonológico de EP na prova 

de IP, tanto para categoria de idade quanto para a de PCC-R, pode decorrer do 

fato de que esse processo fonológico já estava adequado para a maioria das 

crianças na avaliação pré PEF. Somente para as crianças da faixa de PCC-R 

de 65% a 84%, com idade entre 84 a 95 meses, observou-se ocorrência 

superior a 25% na avaliação pré PEF e adequação na avaliação pós PEF. 

Quando analisado o processo de EP na prova de NF, houve diferença 

independentemente da idade ou do PCC-R com uma diminuição total de 

11,2%. Além disso, todos os grupos que estavam alterados apresentaram um 

valor médio abaixo de 25% na avaliação pós PEF. Houve portanto, evidências 

de que os grupos apresentaram o processo fonológico de EP adequado pós 

PEF em ambas as provas. 

O processo fonológico de EFr, em geral, é um dos primeiros processos 

de substituição a ser eliminado na aquisição do sistema fonológico do PB, 

juntamente no com processo fonológico de EP (Wertzner, 2004). 

Para o processo fonológico de EFr houve correlação entre as provas de 

NF e de IP, tanto na avaliação pré como na pós PEF e, por isso, foi analisada 

apenas a prova de NF. Não foi observada diferença significativa tanto para 
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categoria de idade quanto para a de PCC-R. Esse resultado pode ter ocorrido 

porque esse processo fonológico já estava adequado na maioria das crianças, 

uma vez que apenas o grupo da faixa de PCC-R de 65% a 84%, com idade 

entre 84 e 95 meses, apresentou processo fonológico acima de 25%. Na 

avaliação pós PEF houve uma diminuição na porcentagem deste grupo 

alterado, porém essa redução não foi o suficiente para eliminar o processo 

fonológico de EFr.  

Os processos fonológicos característicos da aquisição inicial podem 

ocorrer ao mesmo tempo que os processos mais tardios ou ainda, os 

processos fonológicos mais tardios podem ser supridos antes de outros mais 

iniciais (Lamprecht, 1995). Esta afirmação explica que os diferentes processos 

fonológicos observados nesta pesquisa foram superados, ora por crianças mais 

novas, ora por crianças mais velhas. Além disso, os processos fonológicos 

adquiridos pós PEF não se correlacionaram com a ordem de desenvolvimento 

de crianças típicas. 

 Em geral, as categorias de idade influenciaram o desempenho das 

crianças em relação aos processos fonológicos. Este achado decorre 

possivelmente do fato de que alguns dos processos que mais apareceram 

ainda serem esperados para as faixas etárias estudadas (Wertzner, 2004; 

Wertzner et al., 2005a; Roseberry-McKibbin e Hegde, 2011). O PEF, portanto, 

facilitou também a eliminação desses processos fonológicos em fase de 

aquisição, pois foram estimulados da mesma maneira independentemente da 

idade da criança. 

 Esta conclusão foi observada para os processos fonológicos de SEC e 

de SCF que são os últimos processos a serem superados mas, que podem 

ainda, ser esperados em crianças de até sete anos de idade com 

desenvolvimento típico. Esses dois processos fonológicos foram eliminados em 

crianças mais novas após a aplicação do PEF porém, isso não foi observado 

nas crianças mais velhas (naquelas em que a eliminação desses processos já 

era esperada). 

 Os processos fonológicos que não apresentaram melhora significativa, 

pelo fato de ocorrerem em um número reduzido de crianças alteradas foram os 

de SL na prova de NF, de EP na prova de IP e de EFr nas duas provas. 
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 Em resumo, os grupos da faixa de PCC-R de 85% a 95%, com idade 

entre 60 e 71 meses e 72 a 83 meses, não apresentaram alteração pré PEF 

nos processos fonológicos mais ocorrentes que foram estudados. O grupo de 

crianças da faixa de PCC-R de 65% a 84%, com idade entre 60 a 71 meses, 

que antes apresentava processos fonológicos mais ocorrentes alterado pré 

PEF, conseguiu elimina-los pós PEF. Os grupos que ainda apresentaram 

alterações nos processos fonológicos mais ocorrentes na avaliação pós PEF 

foram: grupo de crianças da faixa de PCC-R de 85% a 95%, com idade entre 

84 e 95 meses, no processo fonológico de SEC; grupo da faixa de PCC-R de 

65% a 84%, com idade entre 72 a 83 meses, no processo fonológico de SL e o 

grupo com idade entre 84 a 95 meses, nos processos fonológicos de SCF e de 

EFr. 

 Sabe-se que o tipo de erro e sua ocorrência influenciam a gravidade do 

TF (Shriberg et al., 1997; Wertzner et al., 2012). Lamprecht (1995) afirma que 

quanto menor o número de diferentes tipos de processos fonológicos, menor é 

o comprometimento fonológico e mais próxima da normalidade a criança se 

encontra. Portanto, esta é uma análise também relevante para contabilizar a 

generalização na abordagem terapêutica. 

 Muitos estudos analisam a melhora dos fonemas envolvidos na mesma 

classe ou em diferentes classes de sons trabalhados. A diminuição do número 

de diferentes tipos de processos fonológicos em todas as crianças, 

independentemente da idade e do comprometimento fonológico, confirma que 

a inteligibilidade de fala dessas crianças melhorou na avaliação pós PEF. 

 O resultado da análise dos diferentes tipos de processos fonológicos foi 

significativo uma vez que houve uma diminuição tanto na prova de IP (1,9) 

quanto na de NF (1,2). É importante ressaltar que foram contabilizados todos 

os diferentes tipos de processos fonológicos, mesmo que sua ocorrência tenha 

sido abaixo de 25%. 

 

6.2.5 Desempenho dos participantes na prova de Estimulabilidade de 

Fala 
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A EF é uma das provas utilizadas para o diagnóstico do TF. O 

desempenho das crianças na avaliação pós PEF na prova de EF evidenciou 

que houve aprendizado dos sons ausentes, independentemente da idade e do 

PCC-R, uma vez que ocorreu a diminuição de sons ausentes. Além disso, as 

crianças que não eram estimuláveis aos sons ausentes, posteriormente, 

passaram a sê-lo. Sabe-se que, sons não estimuláveis, não são facilmente 

superados pela criança se não houver um tratamento voltado para esses sons 

(Powell et al., 1991; Miccio et al., 1999) e que, portanto, o primeiro objetivo da 

terapia fonológica deve ser adequar o inventário fonético diminuindo o número 

de sons ausentes de forma efetiva e o mais rapidamente possível.  

Estudos afirmam que a estimulabilidade dos sons tem explicado a 

generalização dos sons promovida pela terapia fonoaudiológica (Tyler et al., 

1987; Powell et al., 1991; Miccio et al., 1999; Rvachew et al., 1999). Quanto 

mais sons estimuláveis uma criança apresentar, mais rapidamente ocorrerá a 

generalização das regras fonológicas para os sons ainda não tratados na 

terapia (Miccio, 2007). Alguns estudos (Powell et al., 1991; Miccio et al., 1999; 

Miccio, 2007) indicam ainda que, se a EF é um importante fator para o sucesso 

na terapia, então, os tratamentos que têm como prioridade os sons não 

estimuláveis tornam-se os mais eficazes. 

Rvachew et al. (1999) tratou sons ausentes e não estimuláveis usando 

atividades de percepção auditiva e colocação articulatória dos fonemas. Os 

autores concluíram que as crianças submetidas a este tipo de terapia 

melhoraram mais rapidamente do que aquelas nas quais a terapia abordou 

apenas os sons ausentes mas estimuláveis, como proposto na terapia de ciclos 

de Hodson e Paden (1991). No estudo de 2001, Rvachew e Nowak concluíram 

que ensinar sons ausentes, tanto os não estimuláveis como os estimuláveis ao 

mesmo tempo, fez com que as crianças progredissem mais com a abordagem 

tradicional. Neste estudo, afirmaram ainda que os pais ficaram satisfeitos com 

o progresso de seus filhos em um curto período de terapia. 

 Em resumo, a prova de EF indicou que dentre as crianças que tinham 

sons ausentes e não estimuláveis, algumas passaram a produzir os sons 

enquanto outras, aquelas que ainda continuaram apresentando sons ausentes, 

tornaram-se estimuláveis. 
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 É importante reforçar que os resultados da avaliação pós PEF em 

relação à diminuição dos sons ausentes e aumento da EF demonstrou que as 

atividades desenvolvidas, que incluíram percepção auditiva e treino 

articulatório, foram eficientes para tornar os sons ausentes inicialmente 

estimuláveis. 

 

6.2.6 Desempenho dos participantes na prova de Inconsistência de Fala 

 

A literatura afirma que as crianças com TF se beneficiam mais da terapia 

fonoaudiológica quando são consistentes na prova de IF, ou seja, quando 

produzem as palavras sempre com a mesma sequência de sons. Ser 

consistente, também facilita o aprendizado de regras para crianças que 

apresentam os sons ausentes (Dodd et al., 2010). Nos estudos de Forrest et al. 

(2000) e Forrest e Elbert (2001) crianças com TF foram separadas em dois 

grupos: um com crianças que faziam o mesmo erro em sons alvos e outro com 

crianças que substituíam sons alvos por diferentes fonemas. Utilizando uma 

mesma abordagem terapêutica para os dois grupos, foi observado que as 

crianças que eram inconsistentes não se beneficiaram da intervenção. 

 Todas as crianças que participaram do presente  estudo foram 

consistentes e, como propõe Bloomfield e Dodd (2004) e Dodd et al. (2006), 

provavelmente não têm déficits importantes na programação fonológica, ou 

seja, na programação da sequência de consoantes e vogais a serem 

produzidas em uma determinada palavra. Isto justifica a ausência de diferença 

significativa entre as médias da prova de IF na comparação das avaliações pré 

e pós PEF. 

 Embora o IIF não tenha dado diferença significativa, houve um leve 

aumento do valor do índice na avaliação pós PEF. Dodd e Bradford (2000) 

afirmam que crianças inconsistentes são vistas de forma negativa pelo fato de 

emitirem uma mesma palavra com diferentes tipos de erros e, com isso tornam 

difícil a escolha dos sons alvos a serem trabalhados e dos contrastes a serem 

utilizados e a seleção do que abordar na terapia. Porém, quando as crianças 

passam a ser inconsistentes, ora por emitir o fonema de forma incorreta, ora 
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por produzi-lo de forma correta, é visto como um fato positivo que indica que 

seu sistema fonológico está se desenvolvendo. 

 

6.2.7 Desempenho dos participantes no Teste de Sensibilidade 

Fonológica - Auditiva 

 

 Não houve melhora estatística na análise do TSF-A nos subtestes de AI, 

RI e RD, resultado que pode ter sido influenciado pelo número pequeno da 

amostra. Além disso, a maioria dos indivíduos já tinha desempenho adequado 

pré PEF. Apesar da piora significativa de crianças com PCC-R acima de 85% 

no subteste de AD, os valores ainda estavam dentro da normalidade, tanto na 

avaliação pré quanto na pós PEF. Esse achado sugere que este teste não foi 

adequado para captar alterações de consciência fonológica. Apesar desse 

resultado, as atividades de consciência fonológica foram importantes para 

auxiliar na modificação das regras fonológicas e no emprego adequado dos 

sons da fala. 

Embora a consciência fonológica esteja diretamente ligada ao TF, não 

há estudos que comparem o desempenho fonológico por meio da análise do 

PCC-R, com o desempenho de provas de consciência fonológica após 

intervenção fonológica. 

 

6.2.8 Comentários finais 

 

 O objetivo do programa de estimulação fonológica foi aumentar a 

estimulabilidade na produção de fala para uma reorganização do inventário 

fonético e, ao mesmo tempo, facilitar a terapia promovendo assim, um 

tratamento mais específico nos casos em que ainda há sons mais resistentes à 

mudança e resquícios de algum processo fonológico ainda não eliminado. O 

programa é apropriado para crianças na faixa etária de cinco a sete anos, com 

comprometimento variado, e que possua ou não sons ausentes.  

 Os resultados demonstraram que a seleção dos sons e as atividades 

elaboradas para o PEF evidenciaram sua efetividade, uma vez que ocorreram 

mudanças estatisticamente comprovadas no desempenho das crianças após 
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sua aplicação. Dentre essas mudanças as mais marcantes foram: o aumento 

dos índices PCC e PCC-R, a diminuição do índice PDI, a redução do número 

de sons ausentes e o aumento da estimulabilidade de fala em crianças 

consistentes. 

 Uma dificuldade encontrada neste estudo foi a seleção das crianças 

para participarem do estudo em função dos pré-requisitos exigidos. Como o TF 

é heterogêneo, houve necessidade de limitar as características apresentadas 

para possibilitar a verificação da efetividade do PEF. 

 Como o PEF é um programa novo, mais estudos se fazem necessários, 

com um número maior de crianças com diferentes características, tais como, 

maior comprometimento fonológico e crianças inconsistentes, para se obter 

mais evidências da eficácia do programa. 

 O PEF é um programa que pode também ser aplicado a pequenos 

grupos de crianças como por exemplo, em crianças com risco de apresentar TF 

com o intuito de prevenir a ocorrência do transtorno (Patah e Takiuchi, 2008). 

Assim, como o PEF é um programa de estimulação que contém um número 

fechado de sessões, sua aplicação em unidades básicas de saúde e em 

escolas poderia beneficiar crianças com risco para o TF, ou mesmo para 

aqueles que já possuam o diagnóstico de TF e que estão aguardando a 

possibilidade de um atendimento individualizado.  

 O PEF demonstrou ser um programa efetivo para o início do tratamento 

de crianças com TF com comprometimento variando no índice PCC-R de 95% 

a 65%, com idade entre cinco e sete anos e fala consistente. Ao término do 

programa, a maior parte das crianças já não tinha sons ausentes e, nas poucas 

que ainda os tinham, esses sons foram estimuláveis. Uma vez que a criança 

possua um inventário fonético completo, ela se beneficiará da terapia 

direcionada aos sons específicos de qualquer erro residual que ela possa 

manter (Miccio, 2007). 

Assim sendo, espera-se que a continuidade do tratamento fonológico 

dessas crianças seja direcionada para as dificuldades mais especificas e que a 

duração desse período seja a menor possível. Essa indicação decorre 

principalmente do fato das crianças terem sido estimuladas para todos os 

fonemas do PB quanto à percepção auditiva, produção dos sons e aspectos 
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cognitivo-linguísticos durante as 12 sessões, independentemente dos fonemas 

que cada criança tinha alterado na avaliação pré PEF.  

Destaca-se ainda que crianças com TF mais graves, ou seja, com 

menores valores de PCC-R, em geral necessitam de maior tempo de terapia 

para se tornar mais inteligível. Portanto, para a continuidade do tratamento 

para essas crianças, após o PEF, sessões individuais são as mais indicadas 

(Hodson e Paden, 1991). 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 A elaboração do PEF contemplou sete atividades diferentes com todos 

os sons consonantais do PB. As atividades propostas foram direcionadas aos 

aspectos perceptivos, cognitivo-linguísticos e de produção da fala. Foi possível 

verificar a partir das análises realizadas evidências de que o PEF respondeu ao 

que foi proposto. 

 O PEF se mostrou efetivo na medida que em todas as faixas etárias e, 

independentemente do grau de comprometimento fonológico, melhoraram 

quando comparados os índices de PCC, PCC-R e PDI (na prova de IP), com os 

processos fonológicos SEC (na prova de IP) e EP (na prova de NF), número de 

diferentes tipos de processos fonológicos e número de sons ausentes. Foi 

observado também que as crianças diminuíram o número de sons ausentes e 

todos os sons passaram a ser estimuláveis pós PEF. 

 A aplicação das medidas selecionadas forneceu evidências para a 

comprovação da efetividade do PEF em crianças com TF de cinco a sete anos 

com diferentes graus de comprometimento fonológico. 
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