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Considerações Iniciais
Esta  Monografia  é  composta  por  dois  artigos  científicos,  sendo  uma  revisão  de 

literatura  e  o  um  artigo  original.  Esse  trabalho  foi  desenvolvido  no  Grupo  de  Pesquisa 

nomeado como “Reconhecimento do Próprio no Nome do Bebê”. O grupo teve início em 

2010, e atualmente, conta com a participação de graduandos do curso de Fonoaudiologia, 

Mestrandos  da  Faculdade  de  Medicina,  Fonoaudiólogos  e  Professores.  O  grupo  já 

apresentou trabalhos em eventos científicos da área de Fonoaudiologia e outros Trabalhos 

de Conclusão de Curso (TCC). O objetivo principal deste projeto é definir em qual idade o 

bebê  reconhece  o  próprio  nome  e  correlacionar  ao  desenvolvimento  de  Linguagem  e 

Audição.

Neste  trabalho  o  interesse  é  verificar  quais  os  instrumentos  de  avaliação  de 

linguagem são utilizados em pesquisas com lactentes, tanto nacional quanto internacional. 

Depois, entre os instrumentos utilizados no Brasil,  foram selecionados uma Escala e um 

Protocolo e, realizou-se um estudo piloto a fim de direcionar as próximas etapas da pesquisa 

acerca da determinação da precisão destes instrumentos. 

Espera-se contribuir tanto com informações para o Grupo de Pesquisa como para a 

avaliação  de  lactentes  no  primeiro  ano  de  vida.  Visto  que  há  escassez  de  pesquisas 

descritas na literatura, nesta área, para esta faixa etária. 
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Métodos
Serão apresentados dois artigos, um artigo de revisão, intitulado como “Instrumentos 

de Avaliação de Linguagem para bebês entre 0 a 12 meses de idade”; e um artigo original, 

intitulado  como  “Avaliação  de  Linguagem  em  Bebês  no  terceiro  bimestre  de  vida:  

Comparação entre dois instrumentos de avaliação”.

Optou-se  por  publicar  o  primeiro  artigo  na  Revista  Brasileira  de  Crescimento  e 

Desenvolvimento Humano (Anexo 1) e o segundo, na Revista da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia  (Anexo  2).  Segue  em  anexo,  no  final  deste  trabalho,  as  normas  para 

publicações. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE LINGUAGEM PARA BEBÊS ENTRE 0 a 12 MESES DE 

IDADE./LANGUAGE ASSESSMENT INSTRUMENTS FOR INFANTS BETWEEN 0-12 MONTHS OF 

AGE.

ARTIGO DE REVISÃO

Resumo

Introdução: Importância da avaliação de Linguagem em lactentes menores de 12 meses Objetivo: 
Verificar  quais  instrumentos,  na literatura nacional  e internacional,  avaliam o desenvolvimento de 
linguagem do bebê entre 0 a 12 meses e quais são os profissionais que se dedicam a esse aspecto 
nessa faixa etária.  Metodologia: Estudo analítico de revisão bibliográfica e documental realizado em 
dezembro  de  2011,  com artigos  do  período  1984  a  2011.  Entre  os  artigos  selecionados  foram 
listados:  o nome do instrumento  de avaliação,  a  idade na qual  o instrumento avalia,  o  autor,  a 
instituição na qual o autor pertence, revista ou editora de publicação, ano de publicação, as áreas 
que  o  instrumento  avalia,  além  da  formação  acadêmica  do  primeiro  autor.  Resultados: Foram 
encontrados artigos relacionando Linguagem e lactentes (368), sendo que apenas 55 apresentam 
instrumentos de avaliação em lactentes menores de 12 meses. O pediatra e fonoaudiólogo são os 
profissionais mais envolvidos nesta pesquisa. Foram encontrados 24 instrumentos para avaliação de 
Linguagem  do  lactente.  Conclusão: Para  a  avaliação,  diagnóstico  e  até  mesmo,  um  plano 
terapêutico para intervenção, além do conhecimento consistente sobre o desenvolvimento humano, 
faz-se necessário,  a  utilização  de  instrumentos  validados  para  essa população  e  cultura.  Neste 
quesito, é preciso mais pesquisas, com os instrumentos para avaliação dos bebês brasileiros, a fim 
de  determinar  a  precisão  destes  instrumentos  para  essa  população.  Descritores:  Linguagem, 
lactente, testes de linguagem, avaliação, revisão, desenvolvimento infantil.

Introduction: Importance  of evaluation  of language in  infants  under 12  months.  Objective: To 
determine which methodologies  in national  and  international  literature evaluate  the  language 
development of babies between 0-12 months old, and who are the professionals dedicated to this 
aspect in  this  age group. Methodology: Analytical Review of literature  and  documents held  in 
December 2011, with articles from the period 1984-2011. Among the articles were listed: the name of 
the methodology, the age at which the method rating, the author, the institution in which the author 
belongs,  magazine or editor of publication, year of publication, the areas that the method assesses 
beyond the academic background of the first author. Results: There were articles relating language 
and infants (368), and only 55 have methodologies for infants under 12 months. The pediatrician and 
speech  therapists are  the professionals  involved in  this  research.  There  were  24 approaches  to 
assessing language of the infant. Conclusion: For the evaluation, diagnosis, and  even a plan for 
therapeutic intervention in  addition  to  the consistent  knowledge about  human development,  it  is 
necessary to use validated methodologies for this population. In this regard, more research is needed 
utilising these tools  to evaluate the Brazilian baby population in order to determine the accuracy of 
these approaches for this population.

INTRODUÇÃO: 

Os bebês são capazes de provocar  mudanças e,  de adaptar-se  ao meio  em que vivem, 

comunicam-se através de seus comportamentos: respondem a pistas, como o rosto de seus pais; 

agem de forma a controlar o meio, como através do choro. 1 

A primeira etapa da comunicação se dá, até aproximadamente aos 12 a 15 meses de idade. 

Neste período, os primeiro recursos comunicativos são estabelecidos com a mãe, e as atividades 

9



fisiológicas inatas funcionam como preparação, gradativamente, até adquirir o desenvolvimento da 

função  de fala.  Atitudes  inicialmente  reflexas  são sucedidas  por  reforço e  aprendizagem destes 

comportamentos, originando outros mais elaborados. 2

Os  primeiros  anos  de  vida  têm  sido  considerados  como  um  período  crítico  para  o 

desenvolvimento da audição e da linguagem. Na primeira infância ocorrem os maiores progressos 

nos campos linguístico  e intelectual. Devido  à neuroplasticidade da criança,  é  necessário  que a 

avaliação  seja  repetida,  principalmente  durante  os  primeiros  anos  de  vida,  quando  o 

desenvolvimento  é  mais  acelerado  e  o  efeito  do  atraso  é  mais  importante3.  De  acordo  com 

Nascimento et al.4  a intervenção terapêutica deve ocorrer logo em seguida do diagnóstico.

Na prática clínica, a avaliação de linguagem pode ser realizada por meio de quatro tipos de 

instrumentos:  testes  padronizados,  escalas  de  desenvolvimento,  protocolos  e  a  observação  do 

comportamento.

No Brasil,  a  escassez de instrumentos  formais  e  objetivos,  disponíveis  e,  indicados  para 

avaliação e diagnóstico, na área da Fonoaudiologia, é significativa. Sabe-se que os reais objetivos de 

um processo de avaliação só podem ser atingidos quando instrumentos e procedimentos adequados 

são utilizados. 5

O objetivo desta revisão é verificar quais instrumentos, na literatura nacional e internacional, 

avaliam o desenvolvimento de linguagem do bebê entre 0 a 12 meses e quais são os profissionais 

que se dedicam a esse aspecto nessa faixa etária. 

METODOLOGIA: 

Trata-se de estudo analítico de revisão bibliográfica e documental realizado em dezembro de 

2011.  O  levantamento  bibliográfico  foi  feito  através  dos  indexadores  IBECs,  Medline,  Lilacs, 

Academic Search Premier  (EBSCO),  Cambrigde Journals  Online,  Highwire Press,  Nature (NPG),  

Oxford Jornals, Scielo, Science (AAAS), ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink (Metapress), Wiley  

Online Library, por meio dos sites de busca do Portal Capes (PC) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS

), utilizando a combinação dos seguintes descritores em português: lactente, Fonoaudiologia, “saúde 

pública”,   audiologia,   avaliação,  “avaliação  audiológica”,  “transtornos  de  deglutição”,   sucção, 

linguagem,  protocolos,  escalas, “testes de linguagem”. 
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Dividiu-se o número total dos artigos publicados relacionandos a bebês de acordo com as 

cinco áreas da Fonoaudiologia.

 Para selecionar os trabalhos científicos relacionados aos descritores de linguagem infantil, 

optou-se pelos critérios de inclusão: os artigos que foram selecionados pelos sites de busca a partir 

dos descritores informados; os artigos que apresentaram, pelo menos, o resumo disponível na base 

de  dados;  os  trabalhos  que  descreveram  no  resumo,  uma  amostra  de  população  utilizada  na 

pesquisa,  com a  idade  entre  0  a  12  meses;  os  resumos  que  descreveram  um instrumento  de 

avaliação  que  incluía  a  área  da  linguagem,  na  idade  de  pesquisa  desta  revisão;  os  trabalhos 

científicos publicados entre 1984 e 2011.

     Entre os artigos selecionados foram definidos: o nome do instrumento de avaliação, a idade 

na qual o instrumento avalia, o autor, a instituição na qual o autor pertence, revista ou editora de 

publicação, ano de publicação, as áreas que o instrumento avalia, além da formação acadêmica do 

primeiro autor. 

RESULTADOS:

A busca resultou em 15.601 artigos relacionados à lactente e à combinação dos diversos 

descritores, no Portal Capes e a Biblioteca Virtual de Saúde. A fim de refinar a pesquisa, o gráfico a 

seguir demonstra a porcentagem de trabalhos científicos que relacionam lactentes e as cinco áreas 

de atuação da Fonoaudiologia e, a Linguagem (4.762) foi à área mais representativa, sendo seguida 

pela Saúde Pública (3.937), Motricidade Orofacial (954), Audiologia (427) e Voz (0).

39%

5%
9%

47%

Áreas da Fonoaudiologia

Saúde Pública
Audiologia
Motricidade 
Orofacial
Linguagem
Voz

Entre  os  trabalhos  científicos  da  área da  Linguagem,  368  relacionava-se  à  avaliação  de 

lactentes e, apenas 55 artigos (14,9%) condiziam com os critérios de inclusão desta revisão.
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Figura 1: Gráfico de porcentagem de trabalhos científicos, relacionados a lactentes e as áreas de 
atuação da Fonoaudiologia. 



LLgAv - BVS LLgP - BVS LLgE - BVS TlgL - BVS LLgAv - Capes

191
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Artigos 
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Artigos com 
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Legenda: *Descritores  utilizados  nesta  parte  da  pesquisa:  Lactente  +  linguagem  +  avaliação  = 
LLgAv; Lactente + linguagem + protocolos = LLgP; Lactente+ linguagem + escalas = LLgE; "Testes 
de Linguagem" + lactente = Tlg; BVS= Biblioteca Virtual de Saúde; Capes = Portal Capes.

Entre os autores dos trabalhos que discutem sobre a avaliação de bebês, no primeiro ano de 

vida, pode-se observar que o Pediatra (20%) e o Fonoaudiólogo (18,2%) são aos profissionais mais 

envolvidos  nesta  pesquisa.  Entre  os  outros  profissionais  encontrou-se:  7  psicólogos (12,8%),  5 

psiquiatras  (9,1%),  5  enfermeiros  (9,1%),  4  fisioterapeutas  (7,2%),  3  neurologistas  (5,5%), 1 

neonatologista  (1,8%),  2  médicos  da  saúde  pública  (3,6%),  1  médico  cientista  (1,8%)  e  1 

otorrinolaringologista (1,8%). Entretanto, não foi possível descobrir a formação acadêmica de 5 (9,1%

) autores internacionais. 

Nestes  55  trabalhos  científicos,  foram  encontrados  24  instrumentos  de  avaliação  de 

linguagem, em bebês na faixa etária entre 0 a 12 meses. Entre esses instrumentos observaram-se 

que há testes,  protocolos  de observação do comportamento e escalas,  sendo 6 nacionais  e 18 

internacionais.  Entre  os  internacionais  3  foram  traduzidos  para  o  português:  Early  Language 

Milestone  Scale,  Teste  de  Triagem  de  Desenvolvimento  Denver  e  Escala  Bayley.  As  maiores 

frequências dos instrumentos, em trabalhos científicos, foram com a Early Language Milestone Scale 

(8),  Teste  de  Triagem  de  Desenvolvimento  Denver (8),  Escala  Bayley  (7), Cognitive  Adaptive 

Linguística  Teste  /  Clinical  and  Scale  Milestone  Auditivo (6)  que  são  instrumentos  adquiridos 

comercialmente,  em  inglês.  Os  demais  instrumentos  foram  poucos  frequentes  nesta  revisão 

realizada por aqueles indexadores. Essa pesquisa não descarta a existência de outros instrumentos 

de avaliação de lactente, entretanto tais instrumentos provavelmente não são citados ou não são 

utilizados em pesquisas científicas, ou não se adequaram ao critério desta seleção. 
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Figura  2: Seleção  dos  artigos  apresentados  pelos  sites  de  busca,  relacionado  à  área  da 
linguagem, em comparação com os trabalhos científicos que descreveram uma metodologia 
específica para bebês entre 0 a 12 meses.
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Tabela 1: Caracterização dos instrumentos de avaliação de linguagem, de bebês entre 0 a 12 meses, 
de acordo com a faixa etária de avaliação do instrumento, autor e a instituição em que pertencem, 
ano e revista/editora de publicação e, as áreas que cada instrumento avalia.
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*Referência de alguns desses instrumentos: site: http://www.asha.org/assessments.aspx [acesso em 5 abr 2012].

DISCUSSÃO: 

Este estudo corrobora com a literatura quando afirma que os maiores números de artigos 

encontrados, na Fonoaudiologia, são na área da Linguagem. Apesar da metodologia empregada por 

Berberian et  al.6 ser  diferente,  a temática  mais  pesquisada,  de forma isolada ou combinada,  foi 

Linguagem Oral e a  faixa etária mais estudada, encontrada pelos autores  foi de três a dez anos. 

Esses autores concluem sobre a necessidade de uma distribuição mais equilibrada das temáticas, 

faixas etárias, tipos de intervenções e contextos institucionais abordados nos artigos veiculadas nos 

periódicos analisados. Lima et al. 11 observou o grande número de trabalhos que avaliam crianças a 

partir dos três anos de idade, mas quase nenhum que estudasse o primeiro ano de vida.
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Giusti  e  Befi-Lopes5 afirmam que no processo de tradução e adaptação de instrumentos 

estrangeiros  é  fundamental  que  sejam adotados  procedimentos  metodologicamente  apropriados. 

Assim,  realiza-se  breve  comentário  sobre  os  instrumentos  brasileiros  e  estrangeiros  que  são 

utilizados no Brasil. 

1. Roteiro de avaliação fonoaudiológica

O Roteiro de Avaliação Fonoaudiológica foi proposto por uma fonoaudióloga, para avaliação e 

acompanhamento de linguagem em crianças de até 3 anos. O protocolo avalia recepção e emissão 

e, no primeiro ano de vida, é divido em duas categorias sendo: pré-linguístico nível I - 0 a 3 meses,  

nível II - 4 a 6 meses, nível III - 7 a 9 meses e; línguistico nível IV -10 a 12 meses.7,8 Foi encontrado 

apenas mais um estudo, utilizando este protocolo, com bebês, de 1 a 15 meses, pré-termos e, entre 

os  achados  as  autoras  concluíram  sobre  a  necessidade  de  reavaliar  cada  caso  para  controle 

evolutivo até completar o período linguístico, mesmo com a linguagem normal ou normalizada em um 

dado momento durante primeiro ano.8

2. Protocolo Integrado

O  protocolo  Integrado  foi  proposto  por  uma  fonoaudióloga  e,  é  composto  por  provas 

distribuídas em oito trimestres com itens de avaliação referente a aspectos do desenvolvimento que 

foram classificados em quatro módulos: motor, cognitivo, linguístico e comportamentos psicossociais 

para avaliação de crianças com até 2:6. As provas, que avaliam lactentes no primeiro ano de vida, 

são distribuídas nos seguintes trimestres: 1º trimestre: 32 provas (6 de linguagem); 2º trimestre: 22 

provas (5 de linguagem);  3º trimestre:  20 provas (5 de linguagem); 4º trimestre: 21 provas (4 de 

linguagem).  Amaral9 com  o  objetivo  de  avaliar  habilidades  neuropsicomotoras  e  funcionais  de 

crianças que apresentaram, no primeiro ano de vida,  história clínica de risco para alterações do 

desenvolvimento, utilizando este protocolo, concluiu que a área da linguagem foi a mais alterada, 

seguida da motora e cognitiva. 

3. Protocolo de Observação do Comportamento de Crianças 

O Protocolo  de  Observação  de  Comportamentos  é  uma proposta  de  sistematização  dos 

dados para avaliação fonoaudiológica, que elenca os possíveis comportamentos de acordo com a 

idade  cronológica  de  0  a  6  anos  dispostos  em grandes  áreas  como:  Comunicação  (emissão  e 
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recepção),  cognitivo  da  linguagem  e  motora.10 Não  foram  encontrados  estudos  que  utilizassem 

amostra com lactentes entre os primeiros 12 meses de vida e esse protocolo. 

4. Protocolo de Observação do Desenvolvimento Cognitivo, Linguagem Expressiva

O Protocolo de Observação do desenvolvimento cognitivo, linguagem expressiva (PODCLE) 

foi  proposto  por  uma fonoaudióloga,  para sistematização  de observação de dados longitudinais, 

referentes às áreas do desenvolvimento mencionadas para crianças entre um mês a 1 ano e 2 

meses, permitindo a localização e o acompanhamento da criança em seu processo de construção do 

conhecimento  e da linguagem expressiva  nos estágios  iniciais.   Constitui-se por  quatro quadros 

contendo os indicadores do desenvolvimento cognitivo e linguagem expressiva em idades iniciais, 

bem como a pontuação correspondente às realizações apresentadas pelas crianças. Em relação ao 

aspecto  cognitivo  avalia-se:  esquema  sensório  motor,  deslocamento  do  objeto  no  espaço, 

permanência do objeto, imitação dos esquemas motores, experiência com objetos novos, uso do 

objeto  como  meio,  uso  de  esquemas  simbólicos  simples  e  o  uso  de  esquemas  simbólicos 

combinados. Em relação ao aspecto expressivo avalia-se: uso de gestos dêiticos, uso de gestos 

representativos, produção de verbalizações acompanhadas por gestos, produção de verbalizações 

isoladas. Buhler12 constatou ao aplicar esse protocolo em bebês prematuros que, até os 18 meses, 

existe  uma defasagem no  desenvolvimento  cognitivo  e  expressivo  dessas  crianças.  E  a  autora 

conclui que é importante que novos estudos sejam realizados para verificar a aplicabilidade deste 

protocolo, em diferentes populações. Esse protocolo, não avalia outras áreas funções, além de não 

ser encontrado nesta revisão, outro trabalho relacionado a bebês menores de um ano.

5. Protocolo adaptado para avaliação de crianças de 2 a 12 meses

O  Protocolo Adaptado para Avaliação de Crianças entre 2 a 12 meses 13  foi proposto por 

fonoaudiólogas e, avalia de acordo com os aspectos/marcos do desenvolvimento em várias funções, 

questionando o acompanhante e avaliando os aspectos expressivos, receptivos, visuais, alimentação 

e interação social. Considera-se como alterado, a função quando o bebê apresenta 25% de erros. As 

autoras realizaram orientação aos profissionais da área de saúde, triagem auditiva e de linguagem, e 

orientações aos pais, o que é uma preocupação na prevenção em Fonoaudiologia.
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6. Protocolo de Interação Mãe-Bebê

O objetivo do Protocolo de Interação Mãe-Bebê é analisar os comportamentos de interação 

entre mães e bebês,  na idade de 0 a 6 meses.  O instrumento foi  proposto pela Psicologia e, é 

constitui-se  de  20  itens,  sendo  onze  referentes  ao  comportamento  da  mãe,  oito  referentes  ao 

comportamento do bebê e um referente ao comportamento da díade. Cada um dos itens do protocolo 

possui cinco opções de pontuação entre um e cinco, em ordem crescente, do menos satisfatório ao 

mais satisfatório, com descrição detalhada do comportamento correspondente. 14, 15,16

7. Early Language Milestone Scale (ELM)

A Escala ELM - Early Language Milestone Scale17 é utilizada como instrumento de triagem do 

desenvolvimento da linguagem. A versão em inglês é proposta por um neuropsiquiatra infantil e a 

versão  em português  é  proposta  por  fonoaudiólogos.  Foi  traduzida  como Escala  de  Aquisições 

Iniciais de Fala e Linguagem, publicada no Brasil avaliando lactentes normais e lactentes surdos. 11 É 

uma escala aplicável a crianças de 0 a 36 meses de idade, executada rapidamente, com testagem 

direta  da  criança  ou  com  questionamento  dirigido  aos  pais.  Compreende  as  áreas  auditiva-

expressiva, auditiva-receptiva e visual.  De acordo com Coplan e Gleason, uma pequena proporção 

de indivíduos normais, fracassa inevitavelmente a Escala ELM-2 quando administrado pelo método 

de passa/falha. 18 A Escala ELM apresentou alta sensibilidade e especificidade para a população de 

alto risco de desenvolvimento em relação a outros testes.  19 A Escala ELM é capaz de detectar 

alterações de linguagem no primeiro ano de vida. 20,21,18

8. Teste de Triagem de Desenvolvimento Dever II (TTDD)

O Teste Denver II foi elaborado por autores com formação em Pediatria e Psiquiatria para que 

os profissionais da área de saúde fizessem a triagem de desenvolvimento em crianças de 0 a 6 anos. 

É composto por 125 itens, divididos nas áreas: pessoal-social, motor fino-adaptativo, linguagem e 

motor-grosseiro. Para alguns itens pede-se que a criança realize determinadas tarefas, para outros 

considera o relato dos responsáveis. Cada um dos itens avaliados é classificado em: normal, cautela 

ou atraso. A área de linguagem, para avaliação do lactente menor de 12 meses, compreende 13 

provas. Entre os artigos encontrados para esta revisão quatro 22, 23, 24,25
 foram realizados em creches, 

e apesar dos estudos incluírem lactentes, o número foi maior de crianças em outras faixas etárias e 

sabe-se também a proporção entre lactentes e escolares em creches geralmente, são reduzidos. O 

18



teste não é validado para população brasileira, mas uma adaptação cultural, não formal foi realizada 

a fim de facilitar a sua aplicação26.  De acordo com Canon e Ries,22 o teste Denver necessita de 

padronização  e  validação  para  analisar  os  dados da  população  estudada,  visto  que,  no estudo 

desses  autores,  ocorreu  alta  incidência  de  alteração  questionável  na  área  de  linguagem.  As 

limitações do teste Denver  são: baixo valor diagnóstico, parece insuficiente para avaliar mudanças 

qualitativas ao longo do tempo e detectar precocemente alterações sutis do desenvolvimento. 27

9. Escala Bayley (BSID)

Escala de Bayley foi proposta por uma psicóloga para avaliação de criança entre um mês e 3 

anos e 6 meses. A escala está subdividida em cinco domínios: Cognição, Linguagem (comunicação 

expressiva e receptiva), Motor (grosso e fino), Social-emocional e Componente adaptativo. Alguns 

domínios são observados com a criança em situação de teste e  últimos são observados por meio de 

questionários preenchidos pelos pais ou cuidadores. 28. A utilização dessa escala no Brasil é possível, 

porém, com limitações, pois ainda não se dispõe de validação para nossa população e cultura. 29,30 

Outras  limitações  importantes,  de  acordo  com  Ilva31,  são:  a  escala  só  pode  ser  aplicada  por 

profissionais  especializados e treinados e o examinador  deve ser cauteloso.  Além da escala ser 

muito extensa e demorada. 32

CONCLUSÃO:

 O  tema  lactente  é  discutido  por  diversas  áreas  do  conhecimento,  entretanto  quando 

direcionado para avaliação de linguagem do lactente, na faixa etária entre 0 a 12 meses, encontra-se 

poucos instrumentos de avaliação em bebês brasileiros. 

O pediatra e o fonoaudiólogo são os profissionais mais envolvidos neste tema. Sabe-se que o 

pediatra, acompanha o desenvolvimento infantil rotineiramente, já o fonoaudiólogo, geralmente, é o 

profissional  que  estará  em  contato  com  o  bebê  e  a  família,  entre  os  primeiros  28  dias,  para 

realização da Triagem Auditiva Neonatal ou quando existe alguma alteração previamente associada, 

ou quando o atraso de linguagem foi detectado em idades avançadas. Assim, faz-se necessário a 

comunicação multidisciplinar entre os profissionais, além da intervenção a tempo. 

Para a avaliação, diagnóstico e até mesmo, um plano terapêutico para intervenção, além do 

conhecimento  consistente  sobre  o  desenvolvimento  humano,  faz-se  necessário,  a  utilização  de 
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instrumentos validados para essa população e cultura. Neste quesito, é preciso a realização de mais 

pesquisas, com os instrumentos para avaliação dos bebês brasileiros, a fim de determinar a precisão 

destes instrumentos para essa faixa etária. Vários são os trabalhos, com instrumentos de avaliação 

que não se encontra disponíveis on-line, o que inviabiliza outros autores de darem continuidade aos 

estudos com aqueles instrumentos, causando muita variedade e pouca consistência entre os testes 

existentes.

Com profissionais bem instruídos e bons instrumentos de avaliação, a detecção de distúrbios 

e atrasos de linguagem, em idades iniciais, pode proporcionar a intervenção a tempo e normalizar o 

desenvolvimento, assim considerando o período crítico. 
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TÍTULO:
AVALIAÇÃO DE LINGUAGEM EM BEBÊS NO TERCEIRO BIMESTRE DE VIDA:

COMPARAÇÃO ENTRE DOIS INTRUMENTOS. 
Resumo:

Tema: A avaliação de linguagem, na prática clínica, pode ser realizada por meio de quatro 
tipos  de  instrumentos:  testes  padronizados,  escalas  de  desenvolvimento,  protocolos  e 
observação  comportamental.   Objetivo: Descrever  e  analisar  o  desenvolvimento  de 
linguagem, em bebês entre 123 e 200 dias de vida, com dois instrumentos de avaliação: a 
Escala de Aquisições Iniciais de Linguagem (Early Language Milestone Scale) e o Protocolo 
para Avaliação de Crianças entre 2 a 12 meses (Protocolo Gordo) e, verificar a sensibilidade 
e a especificidade de cada instrumento.  Metodologia: Trata-se de estudo piloto exploratório 
transversal  descritivo  com  bebês,  provenientes  da  seleção  de  prontuários  da  Triagem 
Auditiva Neonatal Universal.  Resultados: Foram avaliadas 27 crianças, destas 12 (44,4%) 
são do gênero masculino e 15 (55,6%) do gênero feminino. Ao comparar os instrumentos de 
avaliação, foi possível observar concordância entre as respostas no aspecto de emissão e 
discordância no aspecto de recepção, aos 6 meses. Os itens que as crianças erram não 
correspondem entre os dois instrumentos, ou seja, as tarefas são diferentes.  Observa-se 
que a sensibilidade e especificidade geral do Protocolo Gordo são baixas, entretanto em 
relação à especificidade deste instrumento, nas categorias emissão e recepção é alta. Ao 
comparar os dois instrumentos, parece que a Escala ELM e o Protocolo Gordo, não se 
correspondem. Conclusão: Os dois instrumentos são específicos em relação à linguagem 
nesta faixa etária. Porém, em relação à sensibilidade, a Escala ELM e o Protocolo Gordo, 
não  são  eficazes.  Desta  forma,  é  recomendável  que  estes  sejam  utilizados  de  forma 
complementar a observação comportamental.  
Descritores: Lactente,  Linguagem,  Fonoaudiologia,  Testes  de  Linguagem,  Protocolos, 
Escalas.

Abstract
Background: The language evaluation in clinical practice can be carried out using four types 
of  instruments,  standardized  tests,  scales  development,  protocols,  and  behavioral 
observations. Objective: To describe and analyze language development in infants between 
123 and 200 days old, with two assessment instruments: the Scale of Early Language (Early 
Language  Milestone Scale) and the Protocol for the Assessment of Children from 2 to 12 
months Protocol  (Gordo)  and check  the sensitivity and  specificity of  each  instrument. 
Methodology: This is an exploratory cross-sectional pilot study with babies, the selection of 
records from the Universal Newborn Hearing Screening. Results: We evaluated 27 children, 
12 of these (44.4%) were male and 15 (55.6%) were female. By comparing the assessment 
tools, we observed correlation between the responses in respect of issue and disagreement 
in the aspect of reception, at 6 months. Items that children do not correspond err between the 
two tools, ie, tasks are different. It is observed that the overall sensitivity and specificity of the 
Protocol Gordo are low, however in relation to the specificity of this instrument, the emission 
and reception classes is high. By comparing the two instruments, it seems that the scale ELM 
Protocol and Gordo, do not match. Conclusion: Both instruments are in relation to specific 
language in this age group. However,  in sensitivity, the scale ELM and Protocol Gordo are 
not effective.  Thus, it is recommended  that these be used as a complement to behavioral 
observation.
Keywords: Infant, Language, Speech, Language Tests, Protocols, Scales.
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INTRODUÇÃO:

A linguagem ocupa papel  fundamental  no desenvolvimento dos primeiros anos de 

vida do ser humano. A dificuldade da criança em adquirir a linguagem nos padrões normais 

é quase sempre indício de algum tipo de problema no desenvolvimento subjacente. (1,2) 

 A avaliação de linguagem, na prática clínica, pode ser realizada por meio de quatro 

tipos  de  instrumentos:  testes  padronizados,  escalas  de  desenvolvimento,  protocolos  e 

observação comportamental. (3,4)

Entretanto, as escalas de desenvolvimento refletem os principais ganhos ao longo do 

tempo e têm o objetivo de determinar o nível evolutivo específico da criança. O nível de 

evolução da criança é obtido através de dados relatados sobre seu desenvolvimento e a 

partir da observação direta de seu comportamento. (5) 

Já  a  observação  comportamental  é  um  procedimento  em  que  se  analisa  o 

comportamento geral da criança, incluindo os comunicativos, em contextos naturais e não-

estruturados. É o procedimento que melhor detecta as funções comunicativas da linguagem, 

sendo extremamente útil para entender a natureza complexa dos processos de aquisição de 

linguagem (6). Também é o procedimento que possibilita a avaliação de linguagem enquanto 

atividade, enquanto ação sobre o outro, independente da oralidade. (4) Quanto mais natural e 

contextualizada for à interação, mais confiáveis serão os dados obtidos.

Protocolos  são  baterias  breves,  de  fácil  aplicação  e  podem  ser  utilizadas  como 

rastreio,  procedimento  de avaliação ou planejamento  terapêutico.  Geralmente,  há  pouco 

estudo  sobre  a  validação  normativa  para  os  instrumentos  utilizados  com  a  população 

estudada. (7)

Testes  são  definidos  como  procedimento  sistemático  para  observar  um 

comportamento e descrevê-lo com ajuda de uma escala numérica. Além do uso obrigatório 

da coleta de dados, estudos e interpretação das informações. (8)
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 Atualmente, na Fonoaudiologia, no Brasil, encontram-se comercialmente disponíveis 

apenas um teste de linguagem infantil, o Teste ABFW (9), destinado à avaliação das áreas de 

fonologia,  vocabulário,  fluência e pragmática,  indicado para crianças de 2 a 12 anos de 

idade e um Protocolo de Observação Comportamental (3) para avaliação da linguagem e dos 

aspectos cognitivos infantis, indicado para crianças de 12 a 48 meses. (10)

A detecção precoce de alterações no desenvolvimento infantil  são práticas  pouco 

aplicadas  no  Brasil,  expressadas  pelo  escasso  número  de instrumentos  para  triagens 

específicas a contribuírem no diagnóstico de alterações de linguagem em lactentes. (1)

A Escala ELM - Early Language Milestone Scale (11)  é utilizada como instrumento de 

triagem do desenvolvimento da linguagem. Foi traduzida como Escala de Aquisições Iniciais 

de Fala e Linguagem (1), publicada no Brasil avaliando lactentes normais e lactentes surdos. 

É uma escala aplicável a crianças de 0 a 36 meses de idade, executada rapidamente, com 

testagem direta da criança ou com questionamento dirigido aos pais. Compreende as áreas 

auditiva-expressiva, auditiva-receptiva e visual.

O Protocolo para Avaliação de Crianças entre 2 a 12 meses (12) avalia de acordo com 

os aspectos/marcos do desenvolvimento em várias funções, questionando o acompanhante 

e avaliando os aspectos expressivos, receptivos, visuais, alimentação e interação social.  

OBJETIVO: Descrever e analisar o desenvolvimento de linguagem, em bebês entre 123 e 

200 dias de vida, com dois instrumentos de avaliação: a  Escala de Aquisições Iniciais de 

Linguagem (Early Language Milestone Scale – Escala ELM) e o Protocolo para Avaliação de 

Crianças entre 2 a 12 meses (Protocolo Gordo) e, verificar a sensibilidade e a especificidade 

de cada instrumento.  
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METODOLOGIA: 

Trata-se de estudo piloto exploratório transversal descritivo com bebês nascidos nos 

meses de janeiro, fevereiro e março de 2011, e que na época da avaliação apresentavam a 

idade entre 4 e 6 meses de vida. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da  Faculdade  de  Medicina  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  (UFMG),  nº 

0.418.0.203.000-11.  Os  pais  e/ou  responsáveis  dos  lactentes  assinaram  o  Termo  de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

A pesquisa foi realizada no Ambulatório de Fonoaudiologia do Hospital São Geraldo, 

anexo Hospital  das Clínicas/UFMG e participaram da pesquisa 27 bebês, sendo 14 de 4 

meses, 7 de  5   meses e 6 de 6 meses de idade, provenientes da seleção de prontuários da 

Triagem  Auditiva  Neonatal  Universal  (TANU).  Para  a  pesquisa,  foram  selecionados  50 

prontuários  de  lactentes.  Optou-se  pelos  seguintes  critérios  para  seleção:  lactentes  que 

tinham de 4 a 6 meses de idade, de ambos os sexos; apresentaram os resultados normais  

na  avaliação  da  TANU,  quando  realizada  nos  primeiros  28  dias  de  nascimento;  não 

apresentavam  indicadores  de  risco  para  a  deficiência  auditiva  e  não  apresentavam 

indicadores de risco para o desenvolvimento global.

Foram excluídas do estudo as crianças que possuíam comprometimento neurológico 

e/ou visual, comprovados mediante laudo médico; não assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido ou, que apresentaram resultados inadequados na avaliação audiológica,  

composta  por  emissões  otoacústicas,  imitanciometria,  otoscopia  e  avaliação  do 

comportamento auditivo. 

Após a seleção dos prontuários dos candidatos à pesquisa, uma acadêmica do curso 

de  Fonoaudiologia  contactou  a  família,  via  telefone  e  convidou  os  responsáveis  a 

participarem da avaliação de Linguagem no Ambulatório de Fonoaudiologia do Hospital São 

Geraldo HC/UFMG.
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Para  a  avaliação  da  linguagem  utilizou-se  a  Escala  de  Aquisições  Iniciais  de 

Linguagem (Escala  ELM)  e  Protocolo  para  Avaliação  de  Crianças  entre  2  a  12  meses 

(Protocolo Gordo). A avaliação foi realizada por uma acadêmica do 7° período do curso de 

Fonoaudiologia e por uma fonoaudióloga. 

A Escala ELM é dividida em três partes representando as funções: expressiva (AE), 

receptiva  (AR)  e  visual  (V).  A função  expressiva  é  composta  pelos  itens:  gorjeio  (E1), 

vocalização recíproca (E2), riso social (E3), produção de bolhas (E4), produção de balbucio 

monossilábico (E5), produção de balbucio polissílabo (E6), produção de mamã/papá para 

qualquer pessoa (E7), produção de mama/papai para mãe e pai (E8).

A função  receptiva  da  Escala  ELM  é  composta  pelos  itens:  alerta  a  voz  (R1), 

orientação lateral à voz (R2), reconhecimento de sons (R3), localização do sino à direita e à 

esquerda na lateral  (R4), orientação vertical  ao sino (R5),  inibe-se à palavra não (R6) e 

orientação diagonal ao sino (R7).

A  função  visual  compõe-se  de:  sorriso  (V1),  reconhecimento  dos  pais  (V2), 

reconhecimento de objetos (V3), resposta para expressões faciais (V4), rastreamento visual 

(V5), piscar para o perigo (V6), imitar jogos gestuais (V7) e compreende ordens com gestos 

associados (V8).

Inicialmente  traça-se  uma  linha  vertical  em  toda  escala,  exatamente  na  idade 

cronológica da criança a ser testada. Em seguida, são avaliados todos os itens que cruzam 

esta linha vertical em cada uma das três áreas: receptiva (AR), expressiva (AE), visual (V),  

para determinar os níveis de teto e base. Considera-se a testagem direta (T); o relato dos 

pais (H) ou a observação incidental do comportamento em questão (O). 

Considerou-se  como  resposta  adequada,  conforme  definido  no  ELM,  aos  quatro 

meses de idade, o lactente apresentar os itens E1 a E4 na função expressiva, R1 a R5 na 

função receptiva e V1 a V6 na função visual. Aos cinco meses, considerou-se esperado, na 

função expressiva, o lactente apresentar de E1 a E7; na função receptiva de R1 a R6 e na 
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visual de V1 a V6. Aos 6 meses, as respostas dos lactentes foram consideradas adequadas 

quando, na função expressiva, o lactente apresentava itens de E1 a E6, na função receptiva 

de R1 a R6 e na visual de V1 a V8. Considerou-se atraso quando o lactente apresentava 

respostas falhas nos itens das funções expressiva, receptiva ou visual, com escore entre 

90% ou mais, para sua faixa etária, em uma ou mais funções. 

 O Protocolo Gordo avalia de acordo com os aspectos/marcos do desenvolvimento em 

várias  funções,  questionando  o  acompanhante  e  avaliando  os  aspectos  expressivos, 

receptivos, visuais, alimentação e interação social.   

Nesta pesquisa, os itens do Protocolo Gordo foram categorizados, da seguinte forma, 

a fim de serem comparados com a Escala ELM:

4 e 5 

MESES
6

MESES

Auditivo - Expressivo

X 7. Arrulha e sorri espontaneamente?

X X 8. Suga com força e de forma ritmada? 
X X 11. Reage ao manhês? 
X 17. Chora de maneira diferente?
X 18. Murmura para si mesmo ou faz barulhos?
X X 20. Sorri para os outros? 

X 28. Produz sons com variação de entonação?
X 29. Emita sons-balbucia?
X 33. Imita pequenos gestos e brincadeiras?

Auditivo - Receptivo

X 5. Acalma-se ao ouvir vozes familiares?
X X 10. Quando está domindo assusta ou acorda com o som alto?
X X 11. Reage ao manhês?
X X 12. Você acha que a criança escuta?
X X 22. Vira a cabeça na direção de uma voz ou objeto sonoro?

Visual

X X 4. Acompanha objetos em movimentos com os olhos?
X X 16. Faz contatos os olhos?
X X 20. Sorri para os outros? 

X 33. Imita pequenos gestos e brincadeiras?

Considera-se como alterada, a função, seja auditiva expressiva, auditiva receptiva ou 

visual, quando o bebê apresentar 25% ou mais, de erros, naquela categoria. 

As informações coletadas foram digitadas em um banco de dados desenvolvido no 

Excel®.  Para  as  análises  de dados  adotou-se  o  software  Statistical  Package  for  Social  

Sciences (SPSS) 15.0 for windows - SPSS Incorporation, Chicago, Illinois, Estados Unidos 

27



da América,  2008.  Foram feitas tabelas de distribuição de frequências para  análise  das 

variáveis categóricas. 

Com o objetivo de avaliar a qualidade intrínseca do Protocolo Gordo e a Escala ELM 

foram feitos cálculos de sensibilidade, especificidade. Para verificar a associação entre os 

dois instrumentos de avaliação utilizou-se o teste Qui-Quadrado de Pearson. Para utilização 

deste teste é necessário  que pelo menos 80% das caselas não tenham valor  esperado 

menor que cinco. Caso esta condição não seja satisfeita utilizou-se o teste Exato de Fisher. 

Considerou-se um nível de significância de 5%. Para as comparações cujo p-valor foi menor 

que 0,05 e isso indica que há diferença com significância estatística entre a Escala ELM e o  

Protocolo Gordo.
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RESULTADOS

Foram  avaliadas  27  crianças,  destas  12  (44,4%)  são  do  gênero  masculino  e  15 

(55,6%) do gênero feminino. Desses bebês, 22 (81,5%) a mãe é a cuidadora e, 5 (18,5%) o 

cuidador é o pai, a avó, a babá ou a vizinha. 

Na  tabela  1,  ao  comparar  os  instrumentos  de  avaliação,  foi  possível  observar 

concordância  entre  as  respostas  no  aspecto  de  emissão  e  discordância  no  aspecto  de 

recepção, aos 6 meses. Na faixa etária de 4 e 5 meses, os resultados foram semelhantes 

entre os dois instrumentos. O item “Geral”  significa as crianças que “falharam” em cada 

instrumento, por errarem em alguma categoria, seja apenas emissão, recepção ou visual;  

assim, 6 bebês erraram na Escala ELM e 8 no Protocolo Gordo, notou-se essa diferença nos 

lactentes da faixa etária de 6 meses. 

Tabela 1: Número de crianças que falharam na Escala ELM e Protocolo GORDO realizado 
com 27 crianças. Belo Horizonte, 2011.

A Tabela 2 demonstra o fato de algumas crianças falharem em mais de um item nos 

instrumentos de avaliação, o que justifica na tabela 3 a quantidade de falhas de itens serem 

superior ao número total de crianças que falham.
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Total de crianças 

(n=27) 4 MESES (n=14) 5 MESES (n=7) 6 MESES (n=6)

ELM GORDO ELM GORDO ELM GORDO ELM GORDO 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Emissão
0 (0,00) 1 (3,70) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 1 (16,70)

Recepção 4 (14,80) 7 (25,90) 3(21,40) 2 (16,66) 1 (14,30) 1 (14,30) 0 (0,00) 4 (66,70)

Visual 2 (7,40) 2 (7,40) 0 (0,00) 1 (7,70) 0 (0,00) 0 (0,00) 2 (33,33) 1 (16,70)

Geral 6 (22,20) 8 (29,60) 3 (21,40) 3 (21,43) 1 (14,30) 1 (14,30) 2 (33,33) 4 (66,70)

 



Tabela 2: Número de crianças que falharam nos instrumentos ELM e GORDO e, quantidade 
de itens com falha, realizado com 27 crianças. Belo Horizonte, 2011.

 
ELM 

EMISSIVO 

ELM 

RECEPTIVO
ELM VISUAL

GORDO 

EMISSIVO

GORDO 

RECEPTIVO

GORDO 

VISUAL

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Falha em 1 item 0 (0,00) 3 (75,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 3 (42,86) 2 (100,00)

Falha em mais de 

um item
0 (0,00) 1 (25,00) 2 (100,00) 1 (100) 4 (57, 14) 0 (0,00)

Falhas

(Total)
0 (0,00) 4 (14,80) 2 (7,40) 1 (3,70) 7 (25,90) 2 (7,40)

Na  tabela  3,  é  possível  observar  que  os  itens  que  as  crianças  erram  não 

correspondem entre os instrumentos, ou seja, as tarefas são diferentes. O que demonstra 

que esses instrumentos complementam-se, dando a oportunidade ao bebê de passar em um 

item  apresentando  falha  naquela  categoria,  a  criança  falha  em outro  item  diferente  da 

mesma categoria do outro instrumento.

Tabela 3: Descrição dos itens e percentual de erros da Escala ELM e Protocolo GORDO.

Instrumento Categoria Item (%)

Quantidade 

de falhas (%

)

Faixa 

Etária 

(meses)

Escala ELM

ELM 

Emissivo

- - -

ELM 

Receptivo

Orientação lateral a voz (50,00)
2 (33,30) 4
1 (16,70) 5

Reconhecimento de sons (16,60) 1 (16,70) 4
Orientação lateral ao sino (32,40) 2 (33,30) 4

ELM 

Visual 

Responde a expressões Faciais (50,00) 1 (50,00) 6

Pisca para o perigo (50,00) 1 (50,00) 6

Protocolo

Gordo

Gordo 

Emissivo

Produz sons com variação de entonação? (50,00) 1 (50,00) 6

Emita sons-balbucia? (50,00) 1 (50,00) 6

Gordo 

Receptivo

Quando está domindo assusta ou acorda com o som alto? 

(41,67) 

1 (8,34) 4
1 (8,34) 5

3 (24,99) 6

Reage ao manhês? (41,67)
2 (16,68) 4
1 (8,34) 5

2 (16,68) 6
Você acha que a criança escuta? 2 (16,66) 4

Gordo 

Visual

Faz contatos os olhos? (50,00) 1 (50,00) 4

Sorri para os outros? (50,00) 1 (50,00) 6

Vale ressaltar que entre as perguntas do Protocolo Gordo: “Quando está dormindo 

assusta ou acorda com o som alto” e “Você acha que a criança escuta”;  são perguntas 

direcionadas ao acompanhante da criança, pois não foi possível a testagem direta. Todavia,  

todas  essas  crianças  apresentaram  avaliação  audiológica  básica  normal,  inclusive  a 

30



presença do reflexo cócleo-palpebral (RCP). Essa discordância pode ter ocorrido devido à 

compreensão errônea do acompanhante ou modo de pergunta do terapeuta. 

Sensibilidade é a probabilidade de um teste ser  positivo sabendo que o paciente 

examinado é realmente doente. Especificidade é a probabilidade de o teste ser negativo 

sabendo que o paciente examinado não possui a doença.  (13) Tais medidas representam a 

precisão, também conhecida como reprodutibilidade ou confiabilidade, é a capacidade de 

uma medida dar o  mesmo resultado (ou um resultado muito semelhante)  nas medições 

repetidas de um mesmo fato.  (14) A fim de comparar os valores,  realizou-se as medidas 

utilizando tanto o Protocolo Gordo (Tabela 4) quanto a Escala ELM como “padrão ouro”. 

Tabela 4: Sensibilidade, Especificidade da Escala ELM¹ tendo como referência o Protocolo 
GORDO e, do Protocolo Gordo² tendo como referencia a Escala ELM.

EMISSÃO RECEPÇÃO VISUAL ESCALA ELM

SENSIBILIDADE¹ 0,000 0,280 0,500 0,500

ESPECIFICIDADE¹ 1,000 0,900 0,960 0,890

 EMISSÃO RECEPÇÃO VISUAL PROTOCOLO GERAL

SENSIBILIDADE² NI* 0,500 0,500 0,660

ESPECIFICIDADE² 0.960 0,780 0,9600 0,800

NI:  Não informa:  Não foi  possível  efetuar  o  cálculo  de  especificidade,  pois  o  número  de  crianças  com alteração  de 
linguagem e teste GORDO positivo foi zero. 

Na tabela 4, os valores de sensibilidade da Escala ELM são muito baixos, estimados 

em até 50%. Ou seja, na categoria de recepção, por exemplo, caso uma avaliação obter um 

resultado  positivo,  tem-se  28%  de  chances,  de  este  resultado  ser  fidedigno.  Já  a 

especificidade equivale ao Protocolo Gordo.

Observa-se que a sensibilidade e especificidade geral do Protocolo Gordo são baixas, 

entretanto  em  relação  à  especificidade  deste  instrumento,  nas  categorias  emissão  e 

recepção, atinge até 96%, o que significa, por exemplo, que, caso no Protocolo Gordo, entre 

os itens da categoria visual, a criança obter um resultado negativo, tem-se 96% de chances 

disto ser fidedigno. 

Parece que considerar a Escala ELM como “padrão ouro” mais sensato, pois se tem 

mais pesquisas, tanto nacional quanto internacional, acerca deste instrumento de avaliação. 
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Ao comparar os dois instrumentos, parece que a Escala ELM e o Protocolo Gordo, 

não se correspondem, sugerindo que a avaliação com um e outro são complementares. Isso 

pode ser observado na tabela 5, quando é visto que nas categorias recepção e visual há 

ausência de respostas estatisticamente significantes. Isso pode ter ocorrido, devido a dois 

fatores:  ao  número  reduzido  da  amostra  ou  realmente  pelo  fato  dos  instrumentos  não 

apresentarem  associação.  Já  na  comparação  dos  Instrumentos  “no  Geral”  obtém-se 

diferença estatisticamente significante, com valor de p=0,04. Assim, caso um bebê alterado 

seja avaliado apenas com um destes instrumentos, provavelmente, essa criança falharia em 

pelo menos uma das categorias. 

Tabela 5: Comparação entre os instrumentos de avaliação, GORDO e ELM.

Categoria de Emissão

GORDO emissão
ELM emissão Total de 

crianças
Valor de p

Alterado Adequado

Alterado 0 1 1

NIAdequado 0 26 26

Total de crianças 0 27 27

Categoria de Recepção

GORDO recepção
ELM recepção Total de 

crianças
Valor de p

Alterado Adequado

Alterado 2 5 7

0,269Adequado 2 18 20

Total de crianças 4 23 27

Categoria de Visual

GORDO visual
ELM visual Total de 

crianças
Valor de p

Alterado Adequado

Alterado 1 1 2

0,145Adequado 1 24 25

Total de crianças 2 25 27

Instrumentos - Geral

GORDO geral
ELM geral Total de 

crianças
Valor de p

Alterado Adequado

Alterado 4 4 8

0,04*Adequado 2 17 19

Total de crianças 6 21 27
NI:  Não informa:  Não foi  possível  efetuar  o  cálculo  de  especificidade,  pois  o  número  de  crianças  com alteração  de 
linguagem e teste GORDO positivo foi zero. p: Probabilidade de significância. *p<0,05
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DISCUSSÃO:

Diante dos resultados, parece que apenas receber as informações e realizar o exame 

da Triagem Auditiva Neonatal, nos primeiros 28 dias de vida, não garante o desenvolvimento 

adequado  para  o  resto  da  vida  da  criança.  É  necessário  acompanhamento  do 

desenvolvimento de Linguagem. Todavia, o pediatra, é o profissional que acompanha o bebê 

no primeiro ano de vida e, portanto ele deve ter conhecimentos sobre escalas e protocolos 

de triagem. Caso suspeite de alguma alteração na comunicação, o pediatra encaminha o 

paciente  ao  fonoaudiólogo.  O  profissional,  que  a  família  procura  de  imediato,  quando 

percebe  que  algo  está  “errado”  com  a  criança  é  o  pediatra,  cabe  a  este  profissional  

encaminhar a criança para o fonoaudiólogo. (15)  

A  Escala  de  ELM  não  foi  criada  para  se  obter  um  diagnóstico  específico  de 

desenvolvimento,  pois  isso  é  uma  tarefa  para  os  profissionais

com formação  em desenvolvimento  infantil  precoce.(2) A  Escala  ELM foi  projetado  para 

profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos, profissionais do posto de saúde), 

educadores de  primeira infância  e outros especialistas, como uma maneira de identificar 

rapidamente lactentes e crianças jovens com o atraso na fala ou linguagem.(11) A produção 

do  Protocolo  Gordo  foi  motivada  pela  crescente  preocupação  da  prevenção  em 

Fonoaudiologia, baseando na orientação dos profissionais da saúde, realização da triagem 

auditiva e orientação aos pais (12).

A  avaliação  de  Linguagem  para  diagnóstico  deve  conter  a  observação  do 

comportamento.  (6)  Para o diagnóstico  de alteração de linguagem é necessário,  também 

observação de uma situação de interação onde a criança possa operar sobre a Linguagem.  

(15) Não é possível conhecer todas as habilidades comunicativas de um indivíduo em uma 

atividade descontextualizada (17) e em apenas uma sessão. 

    As decisões sobre avaliações complementares e uso de exames que variam da baixa 

até a alta complexidade e devem estar atreladas, entre outros, às características de cada 
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instrumento  e/ou procedimento e a  sua capacidade de contribuir  para o diagnóstico,  ou 

mesmo, trazer mais subsídios para o planejamento terapêutico. (14)

O  Protocolo  Gordo  é  um  instrumento  que  permite  avaliar  outras  áreas  além  da 

emissão, recepção e visual. Ele tem baixo custo e possui compatibilidade entre a informação 

da mãe e, a observação do profissional.  (18) Entretanto, é um protocolo mais longo, pouco 

qualitativo, depende do estado de alerta do bebê e não há outras pesquisas que avaliem a 

precisão deste protocolo. 

A Escala ELM é um instrumento curto, de aplicação rápida, objetiva, quantitativo e 

permite  localizar  o  nível  evolutivo (5),  há  pesquisas  internacionais  e  nacionais  com este 

instrumento.  (15,  2,  19,  20,21) Em  uma  pesquisa  realizada  com  esta  escala,  encontrou-se  o 

resultado  de  confiabilidade  teste-reteste  de  96% com a  Escala  ELM. (2)  Contudo,  é  uma 

escala restrita aos aspectos de emissão, recepção e visual.

A Fonoaudiologia necessita cumprir a proposição de trabalhar com avaliações tendo 

por  base  as  evidências,  de  tal  forma  que  os  procedimentos  e  bases  utilizados  sejam 

fundamentos em pesquisas cientificamente  estruturadas.  (22) Deste  modo,  sugere-se  que 

esta  pesquisa seja  replicada com utilização de amostra  maior  de lactentes,  capazes de 

ampliar  os  achados  atuais,  a  fim  de  verificar  se  realmente  os  instrumentos  não  possui 

associação estatisticamente significante entre as categorias recepção e visual.  

Entre  os  instrumentos,  utilizados  na  população  brasileira,  para  essa  faixa  etária, 

parece que o uso da Escala ELM e Protocolo Gordo, quando utilizadas de maneira conjunta 

parece serem complementares uma a outra, entretanto, é necessário o conhecimento do 

desenvolvimento humano do terapeuta, que aplica estes instrumentos, e a observação do 

comportamento da criança em avaliação.
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CONCLUSÃO:

A descrição e análise da avaliação de Linguagem dos bebês deste estudo, a partir da 

Escala ELM e o Protocolo Gordo, verificou que os dois instrumentos são específicos em 

relação à linguagem nesta faixa etária. Porém, em relação à sensibilidade, a Escala ELM e o 

Protocolo Gordo, deixam a desejar. Desta forma, é recomendável que estes sejam utilizados 

de forma complementar à observação comportamental.  
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Considerações Finais
Este  trabalho,  de  maneira  pessoal,  proporcionou  o  início  da  experiência  com  a 

produção científica, o contato constante com lactentes da faixa etária de 4 a 6 meses, com 

os pais das crianças e fonoaudiólogos da área da Linguagem e Audiologia, o que se tornou 

muito enriquecedor para minha formação acadêmica. 

Para  a  publicação  na  revista  científica  do  segundo  artigo,  espera-se  aumentar  o 

número  de  lactentes  de  forma  que  os  resultados  tornem-se  mais  consistentes  para  a 

comunidade científica. 

A carência de publicações para essa faixa etária, na área de Linguagem, é um fator 

incentivador a continuar a produção de conhecimento nessa linha de pesquisa. 
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Anexo 1
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA BRASILEIRA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO (RBCDH)
(http://pepsic.bvsalud.org/revistas/rbcdh/pinstruc.htm)

Revista  Brasileira  de Crescimento  e Desenvolvimento  Humano –  RBCDH divulga  trabalhos cujo 
objeto  de estudo e discussão são as relações entre o crescimento  e  o desenvolvimento  do ser 
humano. A RBCDH tem periodicidade quadrimestral, sendo divulgada on line. Excepcionalmente e 
mediante demanda, serão realizadas versões impressas.

Normas para Elaboração dos Trabalhos

A RBCDH poderá ter como conteúdo: Editorial; Artigos Originais e de Atualização; Artigos Opinativos 
e/ou Revisões Bibliográficas; Estudos de Caso; Relato de Experiências; Resenhas ou Resumos de 
Teses. Os Editoriais, que refletem as posições da Revista, serão elaborados pelo Editor Responsável 
ou pelos membros do Conselho Editorial, mediante convite.

Os manuscritos serão redigidos, preferencialmente, em português, inglês ou espanhol. Os trabalhos 
deverão ser  encaminhados por  e-mail  para  rbcdh.fsp@gmail.com ou para a Secretaria  Geral  da 
revista, situada na Av. Dr. Arnaldo, 715 – sala 03, 2º andar, prédio da biblioteca - São Paulo, SP. 
CEP 01246-904. Nesta caso, dever-se-á ser acompanhadas de versão digital em mídia (CD Room) 
ou pen drive e uma versão impressa.

Preparação dos Manuscritos

Os textos enviados para publicação devem limitar seu número de páginas digitadas aos seguintes 
parâmetros  máximos,  incluindo  tabelas  e  gráficos:  25  páginas  para  Artigos  Originais  e  de 
Atualização; 10 páginas para Artigos Opinativos e Revisões Bibliográficas; 8 páginas para Estudos 
de Caso e Relatos de Experiência; 3 páginas para Resenhas e Resumos.

Resumos e Descritores: Os trabalhos devem vir acompanhados de resumo - em português e em 
inglês - com, no máximo, 250 palavras. Quando escrito em espanhol deve ser acrescentado versão 
do resumo nessa língua. Para sua redação devem ser observadas as recomendações da UNESCO, 
devendo  conter  informações  referentes  a:  objetivos,  procedimentos  básicos,  resultados  mais 
importantes e principais conclusões, enfatizando os aspectos novos e os que merecem destaque. 
Devem ser  indicados  até seis  descritores  (em português e  em inglês),  extraídos  do vocabulário 
“Descritores  em  Ciência  da  Saúde  -  DeCS”  (http://decs.bvs.br/).  Se  não  forem  encontrados 
descritores para representar a temática do manuscrito, podem ser indicado termos ou expressões 
extraídos do próprio texto.

Estrutura do texto: Os Artigos de Investigação poderão ser organizados segundo a estrutura formal: 
Introdução, Método, Resultados, Discussão e Conclusões. Outros tipos de artigos como: Revisões, 
Atualizações, Notas, Estudo de Caso e Relatos de Experiência podem seguir outros formatos para 
organização do conteúdo. A coerência do conteúdo com a apresentação será observada em todos os 
artigos.

Cada  uma  das  partes  da  estrutura  formal  de  artigo  de  investigação  científica  deve  conter  as 
seguintes informações. 

Referências

a) A RBCDH adota como norma de referências os Requisitos Uniformes de Vancouver, disponíveis 
em http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

b)  As  referências  devem  ser  dispostas  numericamente,  na  ordem  de  citação  no  texto.
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c)  Se mais  de  seis  autores  colaborarem numa publicação,  são citados todos até  o  sexto  autor 
seguido  da  expressão  latina  “et  aI.”,

d)  Os  títulos  dos  periódicos  devem ser  indicados  na  forma abreviada,  de  acordo  com o  Index 
Medicus.

e)  Comunicações  pessoais,  trabalhos  inéditos  ou  em  andamento  poderão  ser  citados  quando 
absolutamente necessários, mas não devem ser incluídos na lista de referências; apenas indicados 
no  texto  ou  em  nota  de  rodapé.

f) As publicações não-convencionais, de acesso restrito, podem ser citadas desde que o(s) autor(es) 
indique(m)  ao  leitor  onde  localizá-las.

g) A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores.

Embora as referências sejam indicadas numericamente, as citações no texto, tabelas, ilustrações e 
notas de rodapé podem indicar o nome do autor e ano de publicação (para mais de dois autores, 
citar o primeiro, seguido da expressão “et al.”). Exemplo: Apesar da vacinação BCG por via oral ser 
defendida por muitos autores, outros não manifestam o mesmo entusiasmo pela sua administração 
(Rosen7, 1958).

Tabelas:  Devem  ser  datilografadas  em  espaço  duplo  e  apresentadas  em  folhas  separadas  e 
numeradas consecutivamente, com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto e 
encabeçadas por um título, recomendando-se a não repetição dos mesmos dados em gráficos; para 
sua  montagem,  devem  ser  seguidas  as  orientações  apresentadas  em:  “IBGE.  Normas  de 
apresentação tabular. Rio de Janeiro; 1993.”, evitando-se linhas verticais ou inclinadas. As notas de 
rodapé referentes às tabelas devem ser restritas ao menor número possível. O limite de tabelas, por 
trabalho, é de 10; acima deste número, a despesa adicional ficará por conta do(s) autor(es). Tabelas 
muito extensas, mesmo com dados importantes, podem não ser aceitas; neste caso, incluir nota de 
rodapé  oferecendo  a  possibilidade  de  fornecimento  dos  dados.  Se  houver  tabelas  extraídas  de 
trabalhos  publicados,  providenciar  permissão  por  escrito,  para  reprodução  das  mesmas;  esta 
autorização deve acompanhar os manuscritos submetidos à publicação.

Figuras:  As  ilustrações  (fotografias,  desenhos,  gráficos  etc.)  devem  ser  numeradas 
consecutivamente em algarismos arábicos na ordem em que aparecem no texto, e indicadas como 
figuras; devem ser identificadas fora do texto, por número e título abreviado do trabalho; as legendas 
devem ser apresentadas em folha à parte; as ilustrações devem ser suficientemente claras para 
permitir  sua  reprodução  em  clichês  reduzidos  a  13  cm  (largura  da  página).  Se  houver  figuras 
extraídas  de  outros  trabalhos  previamente  publicados,  providenciar  permissão  por  escrito  para 
reprodução; com exceção aos documentos de domínio público; esta autorização deve acompanhar 
os manuscritos submetidos à publicação.

Abreviaturas:  Deve  ser  utilizada  a  forma  padronizada.  Quando  não  padronizada,  devem  ser 
precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez; quando aparecerem em tabelas ou 
figuras, devem ser acompanhadas de explicação quando seu significado não for conhecido.

Não devem ser usadas abreviaturas no título e no resumo do trabalho apresentado, tão pouco na 
seção Objetivo(s).

ARTIGOS DE REVISÃO

Revisão  sistemática  e  meta-análise:  Por  meio  da  síntese  de  resultados  de  estudos  originais, 
quantitativos ou qualitativos, objetiva responder à pergunta específica e de relevância para a saúde 
pública. Descreve com pormenores o processo de busca dos estudos originais, os critérios utilizados 
para seleção daqueles que foram incluídos na revisão e os procedimentos empregados na síntese 
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dos resultados obtidos pelos estudos revisados (que poderão ou não ser procedimentos de meta-
análise).

Revisão  narrativa/crítica:  A  revisão  narrativa  ou  revisão  crítica  apresenta  caráter  descritivo-
discursivo,  dedicando-se  à  apresentação  compreensiva  e  à  discussão  de  temas  de  interesse 
científico no campo da Saúde Pública. Deve apresentar formulação clara de um objeto científico de 
interesse,  argumentação  lógica,  crítica  teórico-metodológica  dos  trabalhos  consultados  e 
sínteseconclusiva. Deve ser elaborada por pesquisadores com experiência no campo em questão ou 
por  especialistas  de  reconhecido  saber.
Informações complementares:

  Sua extensão é de até 4.000 palavras.

 O  formato  dos  resumos,  a  critério  dos  autores,  será  narrativo,  com  até  150  palavras.  Ou  
estruturado, com até 300 palavras.
  Não há limite de referências. 

PREPARO  DOS  MANUSCRITOS
Devem ser digitados em extensão .doc, .txt ou .rtf, com letras arial, corpo 12, página em tamanho A-
4,  incluindo  resumos,  agradecimentos,  referências  e  tabelas.
Todas  as  páginas  devem  ser  numeradas.
Deve-se  evitar  no  texto  o  uso  indiscriminado  de  siglas,  excetuando  as  já  conhecidas.
Os critérios éticos da pesquisa devem ser respeitados. Para tanto os autores devem explicitar em 
Métodos que a pesquisa foi conduzida dentro dos padrões exigidos pela Declaração de Helsinque e 
aprovada pela comissão de ética da instituição onde a pesquisa foi realizada.

IDIOMA
Aceitam-se manuscritos nos idiomas português,  espanhol  e inglês.  Para aqueles submetidos em 
português oferece-se a opção de tradução do texto completo para o inglês e a publicação adicional 
da  versão  em  inglês  em  meio  eletrônico.  Independentemente  do  idioma  empregado,  todos 
manuscritos devem apresentar dois resumos, sendo um em português e outro em inglês. Quando o 
manuscrito  for  escrito  em  espanhol,  deve  ser  acrescentado  um  terceiro  resumo  nesse  idioma.
Descritores: Devem ser indicados entre 3 e 10, extraídos do vocabulário "Descritores em Ciências 
da  Saúde"  (DeCS),  quando  acompanharem  os  resumos  em  português,  e  do  Medical  Subject 
Headings (MeSH), para os resumos em inglês. Se não forem encontrados descritores disponíveis 
para  cobrirem  a  temática  do  manuscrito,  poderão  ser  indicados  termos  ou  expressões  de  uso 
conhecido.
Agradecimentos:  Devem  ser  mencionados  nomes  de  pessoas  que  prestaram  colaboração 
intelectual  ao trabalho,  desde que não preencham os requisitos para participar  da autoria.  Deve 
haver permissão expressa dos nomeados (ver documento Responsabilidade pelos Agradecimentos). 
Também podem constar desta parte agradecimentos a instituições quanto ao apoio financeiro ou 
logístico.
Referências: As referências devem ser ordenadas alfabeticamente, numeradas e normalizadas de 
acordo com o estilo Vancouver. Os títulos de periódicos devem ser referidos de forma abreviada, de 
acordo com o Index Medicus,  e grafados no formato itálico.  No caso de publicações com até 6 
autores, citam-se todos; acima de 6, citam-se os seis primeiros, seguidos da expressão latina "et al". 
Comunicação pessoal, não é considerada referência. Quando essencial, pode ser citada no texto, 
explicitando em rodapé os dados necessários.  Devem ser evitadas citações de documentos não 
indexados na literatura científica mundial  e de difícil  acesso aos leitores, em geral de divulgação 
circunscrita  a uma instituição ou a um evento;  quando relevantes,  devem figurar  no rodapé das 
páginas que as citam. Da mesma forma, informações citadas no texto, extraídas de documentos 
eletrônicos, não mantidas permanentemente em sites, não devem fazer parte da lista de referências, 
mas  podem  ser  citadas  no  rodapé  das  páginas  que  as  citam.
Citação no texto: Deve ser indicado em expoente o número correspondente à referência listada. 
Deve ser  colocado após a pontuação,  nos casos em que se aplique.  Não devem ser  utilizados 
parênteses, colchetes e similares. O número da citação pode ser acompanhado ou não do(s) nome(s
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)  do(s)  autor(es)  e  ano  de  publicação.  Se  forem citados  dois  autores,  ambos  são  ligados  pela 
conjunção  "e";  se  forem  mais  de  dois,  cita-se  o  primeiro  autor  seguido  da  expressão  "et  al".
Exemplos:
Segundo Lima et al9 , a prevalência se transtornos mentais em estudantes de medicina é maior do 
que  na  população  em  geral.
Parece evidente o fracasso do movimento de saúde comunitária, artificial e distanciado do sistema 
de saúde predominante12,15.

A  exatidão  das  referências  constantes  da  listagem  e  a  correta  citação  no  texto  são  de 
responsabilidade  do(s)  autor(es)  do  manuscrito.
Tabelas:  Devem  ser  apresentadas  separadas  do  texto,  numeradas  consecutivamente  com 
algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. A cada uma deve-se atribuir um título 
breve, não se utilizando traços internos horizontais ou verticais.  As notas explicativas devem ser 
colocadas no rodapé das tabelas e não no cabeçalho ou título. Se houver tabela extraída de outro 
trabalho, previamente publicado, os autores devem solicitar autorização da revista que a publicou , 
por  escrito,  para sua reprodução.  Esta autorização deve acompanhar  o  manuscrito  submetido à 
publicação

Quadros são identificados como Tabelas, seguindo uma única numeração em todo o texto.

Figuras:  As  ilustrações  (fotografias,  desenhos,  gráficos,  etc.),  devem  ser  citadas  como  figuras. 
Devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas 
no  texto;  devem  ser  identificadas  fora  do  texto,  por  número  e  título  abreviado  do  trabalho;  as 
legendas devem ser apresentadas ao final da figura; as ilustrações devem ser suficientemente claras 
para  permitir  sua  reprodução,  com  resolução  mínima  de  300  dpi..  Não  se  permite  que  figuras 
representem os mesmos dados de Tabela. Não se aceitam gráficos apresentados com as linhas de 
grade, e os elementos (barras, círculos) não podem apresentar volume (3-D). Figuras coloridas são 
publicadas excepcionalmente.  Nas legendas das figuras,  os símbolos,  flechas,  números,  letras e 
outros sinais devem ser identificados e seu significado esclarecido.  Se houver figura extraída de 
outro trabalho, previamente publicado, os autores devem solicitar autorização, por escrito, para sua 
reprodução. Estas autorizações devem acompanhar os manuscritos submetidos à publicação.
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Anexo 2

NORMAS DE APRESENTAÇÃO DO ARTIGO NA REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
FONOAUDIOLOGIA

http://www.scielo.br/revistas/rsbf/pinstruc.htm#02

Artigos  originais: são  trabalhos  destinados  à  divulgação  de  resultados  da  pesquisa  científica. 
Devem  ser  originais  e  inéditos.  Sua  estrutura  deverá  conter  os  seguintes  itens:  Resumo  e 
descritores,  Abstract  e  keywords,  Introdução,  Métodos,  Resultados,  Discussão,  Conclusão  e 
Referências.  Os Resultados  devem ser  interpretados,  indicando  a  relevância  estatística  para  os 
dados encontrados, não devendo portanto, ser mera apresentação de tabelas, quadros e figuras. Os 
dados apresentados no texto não devem ser duplicados nas tabelas, quadros e figuras e/ou vice-
versa. Recomenda-se que os dados recebam análise estatística inferencial  para que sejam mais 
conclusivos.  Das referências  citadas (máximo 30),  pelo  menos 70% deverão ser  constituídas de 
artigos publicados em periódicos da literatura nacional e estrangeira.

O número de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, bem como a afirmação de que todos os 
sujeitos  envolvidos  (ou  seus  responsáveis)  assinaram  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e 
Esclarecido, no caso de pesquisas envolvendo pessoas ou animais (assim como levantamentos de 
prontuários  ou  documentos  de  uma  instituição),  são  obrigatórios  e  devem  ser  citados  no  item 
Métodos.

Forma e Preparação do Manuscrito

A Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia - RSBFa apoia as políticas para registro de 
ensaios clínicos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do International Committee of Medical  
Journal Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e divulgação 
internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, somente serão 
aceitos  para  publicação  os  artigos  de  pesquisas  clínicas  que  tenham  recebido  um  número  de 
identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela 
OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE (www.icmje.org). O número de 
identificação deverá ser registrado ao final do resumo.

As normas que se seguem devem ser obedecidas para todos os tipos de trabalhos e foram baseadas 
no formato proposto pelo  International Committee of Medical Journal Editors e publicado no artigo: 
Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals, versão de outubro de 2007, 
disponível em: http://www.icmje.org/. 

Requisitos  técnicos:
Devem  ser  incluídos,  obrigatoriamente,  além  do  arquivo  do  artigo,  os  seguintes  documentos 
suplementares (digitalizados): 

a)  carta  assinada  por  todos  os  autores,  contendo  permissão  para  reprodução  do  material  e 
transferência de direitos autorais,  além de pequeno esclarecimento sobre a contribuição de cada 
autor;
b) aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da instituição onde foi realizado o trabalho, quando 
referente  a  pesquisas  em  seres  humanos  ou  animais;
c) cópia  do  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  assinado  pelo(s)  sujeito(s)  (ou  seus 
responsáveis),  autorizando  o  uso  de  imagem,  quando  for  o  caso;
d) Declaração de conflitos de interesse, quando pertinente.

PREPARO DO MANUSCRITO

O texto deve ser formatado em Microsoft  Word, RTF ou WordPerfect, em papel tamanho ISO A4 
(212x297mm), digitadas em espaço duplo, fonte Arial tamanho 12, margem de 2,5cm de cada lado, 
justificado, com páginas numeradas em algarismos arábicos; cada seção deve ser iniciada em uma 
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nova  página,  na  seguinte  sequência:  página  de  identificação,  Resumo e  descritores,  Abstract  e 
keywords, texto (de acordo com os itens necessários para a seção para a qual o artigo foi enviado), 
Agradecimentos, Referências, tabelas, quadros, figuras (gráficos, fotografias e ilustrações) e anexos, 
com suas respectivas legendas. O número total de páginas do manuscrito (incluindo tabelas, quadros, 
figuras, anexos e referências) não deve ultrapassar 30 páginas.

Resumo  e  descritores:
A segunda página deve conter o resumo, em português (ou espanhol) e inglês, de não mais que 250 
palavras.  Deverá ser  estruturado de acordo com a seção em que o artigo se encaixa,  contendo 
resumidamente as principais partes do trabalho e ressaltando os dados mais significativos. Assim, 
para  Artigos  originais,  a  estrutura  deve  ser,  em  português:  Objetivo,  Métodos,  Resultados, 
Conclusões; em inglês: Purpose, Methods, Results, Conclusion. Para Artigos de revisão e Relatos de 
caso  o  resumo não  deve  ser  estruturado.  Abaixo  do  resumo,  especificar  no  mínimo cinco  e  no 
máximo dez descritores/keywords que definam o assunto do trabalho. Os descritores deverão ser 
baseados no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) publicado pela Bireme, que é uma tradução 
do  MeSH  (Medical  Subject  Headings)  da  National  Library  of  Medicine e  disponível  no endereço 
eletrônico: http://decs.bvs.br

Texto:
Deverá obedecer  a estrutura  exigida  para cada tipo de trabalho.  A citação dos autores no texto 
deverá ser numérica e sequencial,  utilizando algarismos arábicos entre parênteses e sobrescritos, 
sem data e sem nenhuma referência ao nome dos autores, como no exemplo:

"...  Qualquer  desordem da fala  associada  tanto a uma lesão do sistema nervoso quanto a uma  
disfunção  dos  processos  sensório-motores  subjacentes  à  fala,  pode  ser  classificada  como  uma  
desordem motora(11-12) ..."

Palavras ou expressões em inglês, que não possuam tradução oficial para o português devem ser 
escritas em itálico. Os numerais até dez devem ser escritos por extenso.

No texto deve estar indicado o local de inserção das tabelas, figuras, quadros e anexos, da mesma 
forma  que  estes  estiverem  numerados,  sequencialmente.  Todas  as  tabelas,  figuras  (gráficos, 
fotografias e ilustrações), quadros e anexos devem ser em preto e branco (ou em escala de cinza), 
dispostas ao final do artigo, após as referências.

Agradecimentos:
Inclui reconhecimento a pessoas ou instituições que colaboraram efetivamente com a execução da 
pesquisa.  Devem ser  incluídos  agradecimentos  às  instituições  de  fomento  que  tiverem fornecido 
auxílio e/ou financiamentos para a execução da pesquisa.

Referências:
Devem  ser  numeradas  consecutivamente,  na  mesma  ordem  em  que  foram  citadas  no  texto  e 
identificadas com números arábicos. A apresentação deverá estar baseada no formato denominado 
"Vancouver Style", conforme exemplos abaixo, e os títulos de periódicos deverão ser abreviados de 
acordo com o estilo apresentado pela List of Journal Indexed in Index Medicus, da National Library of  
Medicine e disponibilizados no endereço: ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf

Recomenda-se utilizar referências publicadas nos últimos dez anos. 

Para todas as referências, citar todos os autores até seis.  Acima de seis, citar os seis primeiros, 
seguidos da expressão et al. 

ARTIGOS DE PERIÓDICOS
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disorder  associated  with  early  recurrent  otitis  media  with  effusions:  two  retrospective  studies.  J 
Speech Lang Hear Res. 2000;43(1):79-99.

Wertzner HF, Rosal CAR, Pagan LO. Ocorrência de otite média e infecções de vias aéreas superiores 
em crianças com distúrbio fonológico. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2002;7(1):32-9. 

LIVROS

Northern J, Downs M. Hearing in children. 3rd ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1983.

CAPÍTULO DE LIVROS

Rees N. An overview of pragmatics, or what is in the box? In: Iwin J. Pragmatics: the role in language 
development. La Verne: Fox; 1982. p. 1-13.

CAPÍTULO DE LIVRO (mesma autoria)

Russo IC. Intervenção fonoaudiológica na terceira idade. Rio de Janeiro: Revinter; 1999. Distúrbios da 
audição: a presbiacusia; p. 51-82. 

TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS

Minna JD. Recent advances for potential clinical importance in the biology of lung cancer. In: Annual 
Meeting  of  the  American  Medical  Association  for  Cancer  Research;  1984  Sep  6-10;  Toronto. 
Proceedings. Toronto: AMA; 1984; 25:2293-4.

DISSERTAÇÕES E TESES

Rodrigues A. Aspectos semânticos e pragmáticos nas alterações do desenvolvimento da linguagem 
[dissertação].  São Paulo:  Universidade de São Paulo  -  Faculdade de Filosofia  Letras e Ciências 
Humanas; 2002.

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

ASHA: American Speech and Hearing Association [Internet]. Rockville: American Speech-Language-
Hearing Association; c1997-2008. Otitis media, hearing and language development. [cited 2003 Aug 
29];  [about  3  screens}  Available  from: 
http://www.asha.org/consumers/brochures/otitis_media.htm

Tabelas:
Apresentar as tabelas separadamente do texto, cada uma em uma página, ao final do documento. As 
tabelas devem ser  digitadas com espaço duplo  e fonte Arial  8,  numeradas sequencialmente,  em 
algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. Todas as tabelas deverão ter título 
reduzido,  auto-explicativo,  inserido  acima  da  tabela.  Todas  as  colunas  da  tabela  devem  ser 
identificadas com um cabeçalho.  No rodapé da tabela  deve constar  legenda para abreviaturas e 
testes estatísticos utilizados. O número de tabelas deve ser apenas o suficiente para a descrição dos 
dados de maneira concisa e não devem repetir informações apresentadas no corpo do texto. Quanto 
à  forma de  apresentação,  devem ter  traçados  horizontais  separando  o  cabeçalho,  o  corpo  e  a 
conclusão da tabela. Devem ser abertas lateralmente. Serão aceitas, no máximo, cinco tabelas.

Quadros:
Devem seguir  a  mesma orientação  da estrutura  das  tabelas,  diferenciando  apenas  na forma de 
apresentação, que podem ter traçado vertical e devem ser fechados lateralmente. Serão aceitos no 
máximo dois quadros.
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Figuras  (gráficos,  fotografias  e  ilustrações):
As figuras deverão ser encaminhadas separadamente do texto, ao final do documento, numeradas 
sequencialmente, em algarismos arábicos, conforme a ordem de aparecimento no texto. Todas as 
figuras deverão ser em preto e branco (ou em escala de cinza), com qualidade gráfica adequada 
(usar somente fundo branco), e apresentar título em legenda, digitados em letra Arial 8. As figuras 
poderão ser anexadas como documentos suplementares em arquivo eletrônico separado do texto (a 
imagem aplicada no processador  de texto  não significa  que o original  está copiado).  Para evitar 
problemas que comprometam o padrão da Revista, o processo de digitalização de imagens ("scan") 
deverá  obedecer  os  seguintes  parâmetros:  para gráficos ou esquemas usar  800 dpi/bitmap  para 
traço; para ilustrações e fotos (preto e branco) usar 300 dpi/RGB ou grayscale. Em todos os casos, os 
arquivos deverão ter extensão .tif e/ou .jpg. Também serão aceitos arquivos com extensão .xls (Excel
),  .cdr  (CorelDraw),  .eps,  .wmf  para ilustrações em curva (gráficos,  desenhos,  esquemas).  Serão 
aceitas, no máximo, cinco figuras. Se as figuras já tiverem sido publicadas em outro local, deverão vir 
acompanhadas  de  autorização  por  escrito  do  autor/editor  e  constando  a  fonte  na  legenda  da 
ilustração.

Legendas:
Apresentar  as  legendas  usando  espaço  duplo,  acompanhando  as  respectivas  tabelas,  quadros, 
figuras (gráficos, fotografias e ilustrações) e anexos.

Abreviaturas e siglas:
Devem ser precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez no texto. As legendas das 
tabelas, quadros, figuras e anexos devem ser acompanhadas de seu nome por extenso. As 
abreviaturas e siglas não devem ser usadas no título dos artigos e nem no resumo.

 

Anexo 3

45



Protocolo adaptado para avaliação de crianças de 2 a 12 meses (Gordo et al., 1994)

Anexo 4
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Early Language Milestone Scale (Coplan, 1993)
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