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Avaliação da fala e da linguagem de crianças prematuras 
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RESUMO 

Grande parte da literatura internacional que investiga o desenvolvimento da fala e 
da linguagem em crianças de nascimento pré-termo tem indicado um atraso das 
mesmas quando comparadas com crianças nascidas a termo. No Brasil, estudos 
nessa área são escassos e não fornecem evidências consistentes com relação ao 
impacto do nascimento pré-termo no desenvolvimento das aquisições de fala e 
linguagem. O objetivo da presente pesquisa realizada no ambulatório de alto risco 
ACRIAR do Hospital Bias Fortes de Belo Horizonte foi verificar a existência desse 
impacto. Para isso, foram testadas 24 crianças entre 3 e 5 anos de nível sócio-
econômico baixo. Metade dessas crianças nasceram com idade gestacional 
inferior a 32 semanas e a outra metade constitui o grupo controle (12 crianças 
nascidas a termo que freqüentam a creche Santa Bernadete em Belo Horizonte). 
O método de avaliação de fala utilizado foi o "Realfa" da fonoaudióloga Regina 
Elly Alves de Faria, e o de avaliação da linguagem foi o protocolo da 
fonoaudióloga Brasília Chiari e colaboradores. Os resultados confirmam esse 
impacto da prematuridade no desenvolvimento da fala e da linguagem de crianças 
brasileiras nascidas pré-termo, mostrando então a necessidade de um adequado 
acompanhamento das mesmas. 

Palavras-chave:Crianças prematuras; aquisição e desenvolvimento da fala e da 
linguagem; observação descritiva. 

ABSTACT 

Most of the international literature that deals with speech and language 
development of preterm children show a delay comparing to term children. In 
Brasil, studies in this area are poor and don´t give enough evidences about the 
impact of preterm birth concerning to speech and language acquisition and 
development. To verify this impact, a research was performed in ACRIAR, Hospital 
Bias Fortes´ ambulatory, in Belo Horizonte. To accomplish the research, 24 
children ranging from 3 to 5 years old from a lower social-economical level were 
tested. Half of the children were premature with less than 32 weeks of pregnancy 
and the other half were the control group (children that studied at Santa 



Bernadete´s crèche of Belo Horizonte). The speech evaluation used in this 
research was REALFA from the speech and language pathologist Regina Elly and 
the language test was Brasília Chiari´s methods (speech and language pathologist 
too). The results confirmed this impact of the prematurity in speech and language 
development of brasilian preterm children, showing the importance of the 
appropriate attendence of them. 

Key-words:Premature children; speech and language acquisition and 
development; descriptive observation 

  

1 - INTRODUÇÃO 

O ambulatório de alto risco ACRIAR do Hospital Bias Fortes de Belo Horizonte é 
formado por profissionais das áreas de Pediatria, Neurologia, Terapia 
Ocupacional, Fisioterapia e Fonoaudiologia. Nesse local, vem sendo feito um 
acompanhamento dos bebês de alto risco, tendo como critério crianças com peso 
ao nascimento inferior a 1500 gramas e/ou idade gestacional menor que 34 
semanas, desde nascimento até os sete anos de idade. Foi desenvolvido nesse 
ambulatório um trabalho para detectar as possíveis diferenças entre crianças 
prematuras e crianças nascidas a termo quanto ao desenvolvimento da fala e da 
linguagem.  

Vários autores já pesquisaram sobre as possíveis diferenças entre crianças 
prematuras e crianças nascidas a termo quanto ao desenvolvimento normal. A não 
maturação do sistema nervoso central pode provocar um retardo no 
desenvolvimento global da criança que pode estar associado a outros fatores 
como: deficiência nutricional, estimulação inadequada e outras experiências 
ambientais (ALVES, TAQUES e XAVIER, 1996).  

Segundo ANDRADE (1996), as alterações iniciais na formação e maturação 
biológicas do bebê trazem seqüelas que podem interferir no processo normal da 
evolução física, motora, auditiva e psicológica da criança, influenciando o 
processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem.  

De acordo com BAUCHNER, BROWN e PESKIN, embora haja estabilidade nos 
escores gerais do desenvolvimento durante os anos pré-escolares, os lactentes 
prematuros desenvolvem mais problemas ao entrarem para o colégio.  

Em uma pesquisa realizada na Santa Casa de São Paulo (CORDINALLI e 
XAVIER, 1995) na qual foi avaliada a alimentação, o desenvolvimento motor, 
comportamental, cognitivo e de linguagem de crianças de 1 a 36 meses por 
pediatras, fisioterapeutas e neurologistas, pôde-se notar que crianças na faixa 
etária de 2 a 3 anos com história de prematuridade não se equiparam a grupos 
controle.  



Outros autores colocam a possibilidade de uma equiparação mais tarde, por volta 
dos 5 anos (KITCHEN e cols., 1987). Uma pesquisa realizada por BASSETO, 
AZEVEDO e CHIARI (1995) mostrou que, aos 12 meses de idade, as crianças 
nascidas a termo apresentam desempenho lingüístico muito superior ao 
apresentado pelas crianças nascidas pré-termo, mas aos 18 meses de idade não 
há diferença significativa na fala e na linguagem de crianças nascidas a termo e 
pré-termo. 

Entretanto, não se pode deixar de mencionar que essa equiparação muito 
dependerá das condições ambientais que serão ou não favoráveis ao pré-termo 
para desenvolver o potencial em nível de suas capacidades mentais (ALVES, 
TAQUES e XAVIER, 1996). Segundo esses mesmos autores, a idade gestacional 
sozinha não é suficiente para detectar fatores que possam prejudicar a evolução 
da criança. Há também a influência do aspecto sócio-econômico, suporte familiar, 
idade da mãe e nível educacional, ou seja, o ambiente em que a criança está 
exposta. 

Com o intuito de confirmar ou não as opiniões desses diversos autores citadas 
anteriormente, foi desenvolvida essa pesquisa no ambulatório de alto risco 
ACRIAR do Hospital Bias Fortes e na creche Santa Bernadete de Belo Horizonte. 
As crianças prematuras e a termo foram analisadas quanto a fala e a linguagem. 
E, para avaliar se essas crianças estavam ou não apresentando um padrão de 
desenvolvimento adequado para sua idade, foi realizada uma revisão bibliográfica 
sobre o desenvolvimento normal.  

 

2 - DESENVOLVIMENTO NORMAL DA COMUNICAÇÃO 

Segundo ZORZI (1997), vários são os fatores que combinados irão levar a criança 
a desenvolver uma comunicação. São eles: intenção (uma razão ou um motivo 
para se comunicar), conteúdo (o que falar), forma (um meio de comunicação), 
parceiro (alguém que se comunique com ela), situação ou contexto (condições 
favoráveis para que haja uma interação) e capacidade cognitiva para que o mundo 
possa compreendê-la e para que ela possa atuar sobre o mundo. 

A comunicação é uma função social e tem sua origem na interação da criança 
com o meio, com as pessoas e com os objetos. A criança irá organizar 
experiências, construir conhecimentos e elaborar os conteúdos de sua atividade 
mental, e serão justamente esses conteúdos que ela irá comunicar. Para que esse 
processo aconteça, ela precisa utilizar alguma forma de comunicação, verbal ou 
não, dependendo de suas capacidades. Outro fator importante é que o adulto 
deve ser receptivo e sensível às tentativas de comunicação da criança (ZORZI, 
1997). 

Segundo esse mesmo autor, o desenvolvimento da comunicação pré-verbal 
ocorre em quatro níveis: Comunicação não Intencional- comportamentos reativos 



que corresponde aos 2 primeiros meses de vida (o bebê reage ao mundo de 
maneira reflexa nessa fase); Comunicação não Intencional- comportamentos 
ativos que acontece dos 2 aos 8 meses de idade (nessa fase a criança quer agir 
sobre o mundo e experimentá-lo de diversas maneiras apesar de não ser capaz 
de organizar-se para comunicar intencionalmente uma vez que ela ainda não se 
constitui como sujeito); Comunicação Pré-linguística Intencional Elementar que vai 
dos 8 aos 12 meses, quando acontece realmente a intenção da criança em se 
comunicar; e por último, o nível da Comunicação Pré-linguística Intencional 
Convencional que ocorre à partir dos 12 meses e vai até os 18 meses (criança 
começa a observar as atitudes comunicativas e passa a usar os mesmos gestos e 
expressões que os outros usam). Entre os 18 e os 24 meses, ocorre a formação 
das Condutas Simbólicas quando a criança adquire a capacidade de falar de 
alguma coisa ausente, simbolizando de alguma maneira. 

A criança aos 3 anos consegue segurar o lápis que é um aprimoramento da 
mesma habilidade que permite à criança folhear um livro. Até então, ela agarrava 
o lápis de qualquer maneira mas, nesse momento, segura à maneira do adulto. 
Nessa idade, a criança tem habilidade para tocar instrumentos musicais simples, 
como o tambor ou a gaita. É ágil, podendo realizar duas atividades ao mesmo 
tempo: chuta bola enquanto corre, toma sorvete subindo escadas, come e fala ao 
telefone. A criança fica mais independente dos pais, relacionando-se melhor com 
os outros. É generosa e carinhosa com os amigos, preferindo estar com eles a 
conversar com os adultos. Está descobrindo a diferença entre os sexos, e a 
menina, então, para reafirmar que é do sexo feminino, repete o comportamento da 
mãe, enquanto o menino imita o pai (GILIO, CASELLA e SCHWARTZMAN, 1998). 

Segundo PERISSONOTO (1992), a criança com 3 anos, com relação à aquisição 
(refere-se à maturação das estruturas do SN e dos órgãos envolvidos no processo 
de linguagem), organiza os comportamentos de reação ao som e de produção de 
emissões sonoras. Com relação ao desenvolvimento funcional da linguagem 
decorrente da inter-relação progressiva entre o SN e o psiquismo, a criança é 
capaz de orientar-se no espaço em relação ao corpo, responder e estruturar 
ordens simples, fazer frases de 3 ou 4 palavras, usar pronome e preposição, 
contar histórias, usar "eu", justapor eventos em frases, errar mas fazer referências 
ao tempo, perguntar sobre fatos do cotidiano, usar "palavrão" no contexto, 
diferenciar grande/pequeno, dentro/fora, igual/diferente, em cima/embaixo, cores 
primárias e 3 formas geométricas, tem noção de plural e de verbos, relata e 
identifica objetos e suas funções, está no início do processo de interiorização da 
Linguagem e situa-se no primeiro nível linguístico, segunda etapa da 
comunicação. 

Entre 3 e 4 anos a criança já constrói frases com até seis palavras sobre o dia-a-
dia, situações reais e pessoas próximas. Ela compreende a existência de regras 
gramaticais e tenta usá-las (como o correto é "eu bebi", diz "eu queri"). É comum a 
troca entre os fonemas líquidos /r/ e /l/ que geralmente acaba aos 3 anos e 6 
meses (GILIO, CASELLA e SCHWARTZMAN, 1998). 



Em seu terceiro ano, a criança possui habilidades motoras para construir uma 
torre de nove ou dez blocos, copiar desenhos de um círculo e uma cruz e conduzir 
brinquedo imaginário por conta própria ou com outros. Suas habilidades 
fonológicas se desenvolveram até o ponto onde ela pode produzir 
aproximadamente 50% a 70% das suas consoantes corretamente (de acordo com 
o modelo adulto), e seus padrões de vocalização contribuem para o sentido das 
palavras que ela está dizendo. Jamais se passa um dia sem que ela chore, em 
geral reagindo a não conseguir as coisas a seu modo em relação a algo; ela chora 
mais em casa do que na escola onde chorar é um evento relativamente raro 
(BOONE e PLANTE, 1994).  

Nessa faixa etária, a maioria das crianças normais possui um vocabulário falado 
de 500 a 1000 palavras. Suas funções de linguagem receptivas se desenvolveram 
a um grau que, quando solicitada a apontar para objetos em um quadro, ela é 
capaz de apontar para a maioria deles corretamente; ela pode também repetir 
duas ou três sílabas sem sentido e dois ou três dígitos (que podem ser sílabas 
sem sentido para algumas crianças). A maior mudança que observamos no uso 
que a criança faz da linguagem é que ela aprendeu a entender e produzir frases 
em interações sociais. Ela sabe como dizer determinadas coisas em situações 
particulares. Suas elocuções começam a servir a uma variedade de funções, 
podem servir a funções de protesto, aquiescência, zombaria ou qualificação. Ela 
está começando a utilizar a linguagem confortavelmente em situações cotidianas, 
ajustando o que diz para adaptar-se às suas próprias necessidades, assim como 
às demandas da situação (BOONE e PLANTE, 1994). 

A criança aos 4 anos é capaz de lavar o rosto: consegue controlar a própria força 
e segurança nos movimentos, consegue fazer uma concha com as mãos e levar 
água ao rosto. Também é capaz de guardar a própria roupa e arrumar a cama. Ela 
costuma comer e dormir bem e parece que a sua "bateria" não acaba. Está 
sempre disposta para mais uma brincadeira. Já mostra preferências por roupas e 
por corte de cabelo. Dois assuntos a fascinam: Deus e morte. O relacionamento 
com os pais nessa fase é conturbado pois ao mesmo tempo que desafia a mãe, 
sente ciúme dela com o pai (GILIO, CASELLA e SCHWARTZMAN, 1998). 

Além disso, a criança com 4 anos, com relação à aquisição, também aprimora as 
condições para organizar os comportamentos de reação ao som e de produção de 
emissões sonoras. Com relação ao desenvolvimento, produz todos os fonemas de 
sua língua, produz cerca de 1500 palavras, faz frases de 5 ou 6 palavras, usa 
conjunções e interjeições, fala de coisas ausentes, inventa palavras com regras, 
faz muitas perguntas e nem sempre espera a resposta, fala de seus sentimentos e 
faz uso do futuro (PERISSONOTO, 1992). 

Entre 4 e 5 anos, a criança expressa seus sentimentos e emprega verbos como 
"pensar" e "lembrar". Também fala de coisas ausentes e usa palavras de ligação 
entre as sentenças, como "e então", "mas" etc (GILIO, CASELLA e 
SCHWARTZMAN, 1998). .Aproximadamente aos 4 anos, a criança está 
mostrando preferência consistente por utilizar uma mão em preferência à outra, 



ela pode desenhar uma figura de uma pessoa e pode completar um quebra-
cabeças de oito peças com relativa facilidade. Ela agora pode seguir um comando 
de dois níveis corretamente tal como pegue seu sapato branco e coloque embaixo 
da cama. Ambas solicitações requerem que a criança tenha um entendimento 
cognitivo da situação, assim como de sentido de palavras e gramática. Ela pode 
seguir esses comandos relativamente complexos de dois níveis. Se for solicitada a 
repetir uma frase de até dez palavras, ela pode fazê-lo, contanto que a sintaxe da 
elocução não seja excessivamente complexa (BOONE e PLANTE, 1994). 

Em suas formulações de frase ouvimos verbos auxiliares, uso adequado da 
negação e frases compostas conectadas por uma variedade de conjunções. Por 
volta dos 4 anos, ela dominou mais de 90% dos seus sons de fala consoantes, a 
despeito da posição do som dentro da palavra. Seus padrões prosódicos 
continuam a aproximar-se daqueles dos modelos adultos ao seu redor. Seu uso 
pragmático da linguagem apresentou uma mudança marcante: ela agora mudará 
seus padrões de vocalização supra-segmentais para adaptar-se a seus ouvintes. 
Ela fala mais telegraficamente às crianças mais novas, omitindo algumas das suas 
palavras funcionais; ela fala baixinho quando vovô está cochilando; ela fala mais 
alto com o vovô para compensar o que ela percebeu ser uma perda auditiva. Seu 
conhecimento sobre o mundo ao seu redor e seu contínuo aumento de 
entendimento e produção de elocuções gramaticais mais complexas geraram uma 
apreciação de humor; ela pode discernir quando as pessoas estão brincando com 
ela e ela mesma pode fazer algumas distorções da verdade para produzir uma 
"pilhéria" para alguém mais. Quando a criança entra em seu quinto ano, sua 
linguagem continua a progredir com surpreendente facilidade. Antes de entrar na 
pré-escola, ela terá dominado grande parte da sua língua materna. Com 
habilidades auditivo-orais normais, ela agora estará pronta para aprender uma 
forma diferente de linguagem: a leitura e a escrita (BOONE e PLANTE, 1994). 

A criança aos 5 anos já passou pelas etapas mais importantes do 
desenvolvimento motor e já tem equilíbrio e coordenação para os movimentos de 
colocar e tirar a calça e a camiseta. A coordenação motora está bastante 
desenvolvida. Usa a tesoura, lava e enxuga a louça, pode já estar andando de 
bicicleta e adora brincadeiras que envolvam velocidade e desafios. Realista e 
equilibrada, a criança quer entender como o universo funciona. Cansa os pais com 
tantas perguntas. As diferenças sexuais já não parecem interessar, e meninos e 
meninas tendem a brincar mais juntos. Ela tem muita confiança em si mesmo e 
nos outros e volta a respeitar a autoridade dos pais, sendo obediente e prestativa 
(GILIO, CASELLA e SCHWARTZMAN, 1998). 

Segundo PERISSONOTO (1992), com relação à aquisição, a criança com 5 anos 
também aprimora as condições para organizar os comportamentos de reação ao 
som e de produção de emissões sonoras e vai apresentar a lateralidade definida. 
Com relação ao desenvolvimento, produz 2500 palavras, usa "como", "porque" e 
"depois", usa corretamente o tempo futuro, pergunta para aprender, fala sem 
articulação infantil, fala com fluência, define nomes comuns através do uso e a 
maioria das estruturas frasais estão presentes. Já com relação à abrangência que 



refere-se à interação progressiva do indivíduo com o contexto social e o cultural 
nos quais se insere, fala a respeito de sua própria fala, usa "por favor" e dramatiza 
histórias. 

  

3 - CASUÍSTICA E MÉTODO 

A amostra constitui-se de 24 crianças de classe sócio-econômica baixa com 
idades entre 3 e 5 anos. A pesquisa foi desenvolvida entre 22 de março de 2000 a 
25 de maio do mesmo ano. O grupo I- experimental- foi composto de 12 crianças 
que nasceram pré-termo, com idade gestacional inferior a 32 semanas e são 
acompanhadas no Ambulatório ACRIAR do Hospital Bias Fortes, sendo 5 do sexo 
masculino e 7 do sexo feminino. Já o grupo II- controle- foi composto de 12 
crianças que nasceram a termo em outras instituições e freqüentam a creche 
Santa Bernadete, sendo 9 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. O sexo das 
crianças não foi considerado um fator de relevância nessa pesquisa. 

As crianças de ambos os grupos foram divididas em subgrupos de acordo com a 
idade cronológica e o teste aplicado. Para a avaliação da fala foi aplicado o teste 
Realfa (FARIA) e as crianças foram subdivididas nos seguintes grupos: 3;0 a 3;6, 
3;7 a 4;0, 4;1 a 4;6 e 4;7 a 5;0 anos. E para avaliar a linguagem foi aplicado o 
protocolo de avaliação da fonoaudióloga Brasília Chiari e col. sendo as crianças 
subdivididas nos seguintes grupos: 3;0 a 4;0, 4;1 a 5;0 anos. 

  

4 - RESULTADOS 

O critério utilizado para analisar os testes de fala realizados foi o aparecimento ou 
não dos processos de simplificação descritos no Exame Fonético X Fonológico 
(Realfa) da fonoaudióloga Regina Elly Alves de Faria nas faixas etárias testadas. 
As tabelas a seguir apresentam os resultados desses testes. 

A partir desses resultados, pode-se notar que excetuando a faixa etária de 4 anos 
e 1 mês a 4 anos e 6 meses na qual houve compatibilidade na quantidade de 
processos de simplificação apresentados pelos dois grupos (teste e controle), a 
maioria das crianças do grupo teste apresentou mais processos que as crianças 
do grupo controle. Isso confirma as idéias de CORDINALLI e XAVIER (1995), 
BAUCHNER, BROWN e PESKIN e ANDRADE (1996) que acreditam que as 
crianças prematuras apresentam um déficit quando comparadas às crianças 
nascidas a termo.  

Entretanto, esse resultado contradiz AZEVEDO, BASSETO e CHIARI (1995) que 
afirmam que, a partir dos dezoito meses de idade, não existe mais diferença entre 
crianças nascidas pré-termo e a termo. Mas nossa pesquisa não confirmou a idéia 



de KITCHEN e cols. (1987) de que a equiparação com crianças normais pode 
ocorrer mais tarde, por volta dos 5 anos, pois avaliamos crianças entre 3 e 5 anos 
de idade.  

Além disso, segundo JAVAS (1990), as crianças com cinco anos deveriam 
apresentar poucos processos fonológicos e de forma assistemática o que não foi 
observado na faixa etária de 4 anos e 7 meses a 5 anos na qual tanto as crianças 
do grupo teste como as do grupo controle apresentaram vários processos de 
simplificação. 

O teste de linguagem foi dividido em três aspectos: Comunicação-Recepção, 
Comunicação-Expressão, Aspectos Cognitivos da Linguagem. Quanto ao aspecto 
Comunicação-Recepção, nas duas faixas etárias (3 a 4 anos e 4 a 5 anos) o grupo 
controle apresentou melhores resultados. Quanto ao aspecto Comunicação-
Expressão, também nas duas faixas etárias o grupo controle apresentou melhores 
resultados, sendo que as crianças de 3 a 4 anos se saíram bem melhor que o 
grupo experimental da mesma idade. Já quanto aos aspectos cognitivos da 
linguagem, na faixa etária de 3 a 4 anos foi o grupo experimental o que apresentou 
um resultado mais satisfatório. Na faixa etária de 4 a 5 anos também quanto a 
esse aspecto, o grupo controle obteve melhores resultados. Porém, apesar do 
grupo controle ter apresentado nesse aspecto resultados melhores que os do 
grupo experimental, ele também não alcançou o resultado ideal de 
desenvolvimento esperado nessa faixa etária. 

Gráficos do estudo 

4 - DISCUSSÃO 

A partir da realização dessa pesquisa, foi constatada que tanto as crianças 
prematuras quanto as crianças nascidas a termo apresentaram um atraso quanto 
ao desenvolvimento normal da fala e da linguagem. Talvez isso possa ser 
explicado pelo fato da pesquisa ter sido feita com crianças de nível sócio-
econômico baixo. 

Entretanto, as crianças nascidas pré-termo apresentaram um atraso maior. Deve-
se ressaltar que apenas o fator da prematuridade não é suficiente para explicar o 
atraso existente. Outros fatores como o nível sócio-econômico em que a criança 
se encontra, a estimulação da mesma, as condições familiares, as características 
individuais (o que pode explicar o fato do grupo experimental na faixa etária entre 
3 e 4 anos ter apresentado um desempenho melhor que o grupo controle no teste 
de linguagem quanto aos aspectos cognitivos da linguagem) devem ser levados 
em consideração pois são fatores que também interferem muito no 
desenvolvimento de uma criança. Com isso, fica evidente a necessidade de um 
adequado acompanhamento das crianças nascidas pré-termo. 

Gráficos do estudo 
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