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ORIENTADORA: Márcia Keske-Soares 

COORIENTADORA: Ana Rita Brancalioni 
 
 

O objetivo desta pesquisa é analisar e comparar as variáveis fonológicas como 
inventário fonético, sistema fonológico, gravidade do desvio fonológico, traços 
distintivos alterados e processos fonológicos, bem como consciência fonológica e 
consciência fonoarticulatória, além dos aspectos auditivos e das habilidades 
presentes no Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência. As comparações dos 
aspectos fonológicos e auditivos foram realizadas pré e pós período de tratamento 
fonológico intensivo de crianças que apresentavam desvio fonológico. Foram 
destinadas 25 sessões de terapia para cada criança. As mesmas foram distribuídas 
de forma aleatória entre três grupos. O grupo 1, Placebo, não recebeu nenhum 
tratamento específico para os desvios de fala, apenas utilizou o recurso do 
computador para jogar em um website. No grupo 2, Ciclos-Tradicional, foi utilizado o 
Modelo de Ciclos Modificado. O grupo 3, SIFALA, utilizou a proposta do Modelo de 
Estratos por Estimulabilidade e Complexidade dos Segmentos, que foi desenvolvido 
em formato de software e nomeado Software de Intervenção de Fala − SIFALA. A 
categorização desses grupos obedece às questões metodológicas de um ensaio 
clínico randomizado. A avaliação das crianças e o tratamento do grupo SIFALA 
foram realizados pela pesquisadora responsável. Os outros dois grupos foram 
tratados por acadêmicas de iniciação científica do Curso de Fonoaudiologia da 
UFSM. A reavaliação de todos os procedimentos foi executada por fonoaudiólogas 
com experiência nas áreas de fala e audição que não possuíam conhecimento a 
respeito das variáveis da pesquisa, o que categoriza este ensaio como simples-
cego. Após o período de tratamento, comparou-se os dados por meio da análise 
estatística, utilizando como critério estimar os efeitos, em cada grupo de terapia, por 
meio do modelo de regressão linear com efeitos mistos para as variáveis com 
respostas quantitativas. Também foi utilizado o modelo logístico politômico para as 
variáveis qualitativas ordinais, entre outros testes, que validaram estes dois modelos. 
Entre eles estão os testes Exato de Fisher, Shaphiro-Wilk e Levene T, para amostras 
correlacionadas, e Análise de Variância. Foram utilizados, ainda, o teste Qui-
Quadrado e o teste de Wilcoxon para análise das habilidades e variáveis do 
Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência. Para todos os testes, foi fixado o 
nível de significância de 0,05. A maioria das crianças tratadas apresentou evoluções 
nas variáveis fonológicas e auditivas. Os modelos terapêuticos utilizados cumpriram 
com o objetivo do tratamento fonológico, podendo-se apontar como inovador e 
diferenciado o modelo utilizando software – SIFALA. 
 
 
Palavras-chave: Crianças. Linguagem. Desvio Fonológico. Percepção Auditiva. 
Reabilitação dos Desvios de Fala. 





 

ABSTRACT 

PHONOLOGICAL AND HEARING ASPECTS IN DIFFERENT THERAPEUTIC 
APPROACHES: RANDOMIZED CLINICAL TEST 

AUTHOR: Simone Nicolini de Simoni 
ADVISOR: Márcia Keske-Soares 

CO-ADVISOR: Ana Rita Brancalioni  
 
 

The objective of this research was to analyze and compare phonological aspects 
such as phonetic inventory, phonological system, severity of the speech sound 
disorders, altered distinctive traits and phonological processes, as well as 
phonological and phonoarticulatory awareness, besides the auditory aspects of the 
abilities and variables present in Long Auditory Evoked Potential Long. Comparisons 
of the phonological and auditory aspects were performed before and after the 
intensive period of treatment in children with speech sound disorders. Twenty-five 
therapy sessions were assigned. The children were randomly drawn among three 
groups. Group 1 - Placebo: This group received no specific treatment for speech 
deviations, only used the computer resource to play on a website. The Group 2-
Cycles Traditional: the therapy used the Modified Cycles Model. And the Group 3-
SIFALA ("Speech Intervention Software"): the therapy used the proposal of the Strata 
Model based on Stimulability and Segment Complexity that was developed in 
software format. The categorization of these groups obeys the methodological 
questions of a randomized clinical trial. The evaluation of the children and the 
treatment of one of the SIFALA group were carried out by the responsible researcher. 
The other two groups were treated by fellowship academics of the Speech Language 
Pathology program. The reassessment of all procedures was performed by speech 
language pathologists with experience in speech and hearing areas who did not have 
knowledge about the variables of the research, so it was categorized as a single-
blind trial. After the treatment period, the data were compared by means of the 
statistical analysis that used as a criterion to estimate the effects in each therapy 
group using the linear regression model with mixed effects for the quantitative 
variables responses. Also was used the polytomic logistic model for ordinal 
qualitative variables. In addition, Chi-Square and Wilcoxon tests were used for 
analysis of the abilities and variables of Long Auditory Evoked Potential. A 
significance level of 0.05 was set for all tests. Most of the children treated presented 
gains in the phonological and auditory variables. The therapeutic models used 
fulfilled the objective of reorganization of the phonological system, being possible to 
point out as innovative and differentiated the model using software-SIFALA. Key 
Words:  Children. Language. Speech Sound Disorders. Auditory Perception. 
Rehabilitation of Speech Sound Disorders. 
 
 
Keywords: Children. Language. Speech Sound Disorders. Auditory Perception. 
Rehabilitation of Speech Sound Disorders. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desvio fonológico (DF) é uma alteração que implica no funcionamento 

adequado dos fonemas e é representado por omissões e substituições. (ROSADO et 

al., 2017). Esse desvio gera consequências na inteligibilidade de fala. (DONICHT et. 

al., 2009). De forma geral, os pesquisadores da área de linguagem/fonologia utilizam 

diferentes nomenclaturas para referenciar o DF. (MELO, Roberta, MOTA e BACKES, 

2015). Há estudos que denominam as alterações de fala como “transtornos 

fonológicos” ou “distúrbios fonológicos”. (WERTZNER, AMARO e TERAMOTO, 

2005, grifo nosso). 

Não há um consenso para a escolha da nomenclatura adequada, porém, 

observa-se que essas nomenclaturas se complementam, uma vez que apresentam a 

mesma conceituação quando descrevem os tipos de alterações/erros fonológicos, 

concordando que não há uma etiologia que caracterize tal dificuldade. (LOPES et al., 

2015; SALGADO e CAPELLINI, 2004). (MEZZOMO et al., 2015; VARGAS, 

MEZZOMO e FREITAS, 2015).  

Nesta pesquisa adotou-se, portanto, o termo DF, por ser uma terminologia 

linguística reconhecida e comumente utilizada. Entende-se que essa alteração de 

fala apenas “contorna” uma rota fonológica de organização mental dos sons aquém 

da esperada ao desenvolvimento típico. (GOLEMBIOUSKI et al., 2014; 

LAMPRECHT, 2004, grifo nosso). Os conceitos de distúrbio e transtorno, de modo 

geral, em patologias, observa-se que o primeiro se associa a uma alteração 

patológica, enquanto o segundo condiz com possíveis alterações comportamentais. 

(MOOJEN, 1999; NUTTI, 2002). Na fala, os termos distúrbio ou transtorno fonológico 

são usados como sinônimo de desvio fonológico, sendo estes associados ao CID10 

e ao DSM-V. 

A ocorrência do DF é constatada entre cinco e oito anos de idade, faixas 

etárias em que os fonemas que se encontram alterados passaram da fase de 

aquisição fonológica e estabeleceram-se inadequadamente no sistema de sons da 

criança. (CAVALHEIRO, BRANCALIONI e KESKE-SOARES, 2012). Não há etiologia 

definida para esses casos e não há fatores orgânicos correlacionados. (CERVI, 

KESKE-SOARES e DRÜGG, 2016; COSTA, ALBIERO e MOTA, 2011). 

Essa população precisa ser tratada com o intuito de aperfeiçoar a fala, 

fazendo com que a mesma se assemelhe à língua padrão da comunidade 
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linguística. O tratamento consiste em proporcionar o ensinamento dos sons ausentes 

buscando a readequação de todo o sistema fonológico da criança. (KESKE-

SOARES, PAGLIARIN e CERON, 2009). Esse tratamento necessita ser rápido e 

eficiente, uma vez que o período no qual a criança apresenta DF também é um 

período de desenvolvimento de habilidades de aprendizagem e de envolvimento em 

contextos sociais, assim, a fala alterada pode comprometer esses aspectos 

concomitantes. (RABELO et al., 2011). 

Há diversos modelos terapêuticos para o tratamento do DF reconhecidos em 

literatura, dentre eles, pode-se destacar o Modelo de Ciclos Modificado (TYLER, 

EDWARDS e SAXMAN, 1987). Esse modelo é o mais tradicional e utilizado 

internacionalmente, baseado em processos fonológicos que estão operantes na fala 

da criança com DF. (HODSON e PADEN, 1991; HODSON, 2010; PREZAS e 

HODSON, 2010) 

Também há novos modelos que, além da proposta teórica de tratamento, 

utilizam o recurso tecnológico para expor sua abrangência, trata-se, por exemplo, do 

Modelo de Estratos por Estimulabilidade e Complexidade de Segmentos, que se 

baseia nas leis implicacionais do Modelo Implicacional de Complexidade de Traços 

(MICT). (MOTA, 1996). Operacionalmente, esse modelo se mostra eclético para o 

tratamento fonológico, uma vez que é apresentado em software − Software de 

Intervenção de Fala − SIFALA, objeto de estudo desta pesquisa. (BRANCALIONI, 

2015). 

Há informações que complementam o entendimento dos estudos em relação 

aos DFs. As associações da consciência fonológica (CF) e da consciência da 

articulação do som auxiliam o terapeuta a entender parte do funcionamento 

linguístico da criança e como essas informações se conectam e se organizam 

mentalmente. (FROTA e PEREIRA, 2004; SOUZA, A. et al., 2009; VIDOR-SOUZA, 

MOTA e SANTOS, 2011). 

A percepção da fala é o input necessário para a oralidade, que só acontece 

quando há integridade do sistema auditivo periférico e central. A compreensão dos 

fragmentos da fala é detectada e interpretada pelas habilidades auditivas, em nível 

central, como discriminação, atenção, memória e cognição. (BARTZ et al., 2015; 

MUNIZ et al., 2007). Essas habilidades podem ser avaliadas pelo potencial 

eletrofisiológico − Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência (PEALL). Esse 

exame é comumente utilizado para avaliar crianças com DF e para comparar essas 
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habilidades antes e depois de essas crianças serem submetidas a períodos de 

estimulação e tratamento. Também serve como um monitoramento cognitivo do 

processamento fonológico. (DIAS et al., 2011; RUDOLPH e WENDT, 2014). 

Além disso, novas pesquisas precisam ser realizadas para tentar auxiliar o 

fonoaudiólogo a escolher quais abordagens terapêuticas e quais estratégias são 

eficientes para o tratamento, assim, a área científica baseada em evidências 

aperfeiçoaria seu destaque. 

Utilizar um ensaio clínico randomizado permite subsidiar, de forma fidedigna, 

os resultados das distintas variáveis fonológicas, sem selecioná-las previamente ou 

tentar agrupá-las de forma homogênea para melhor análise de resultados. Essa 

metodologia testa a eficiência de diferentes abordagens terapêuticas em pacientes e 

é utilizada, com frequência, na área da saúde e afins para identificar relações entre 

as variáveis pesquisadas, inferindo possíveis soluções para os problemas de 

pesquisa. (OTERO et al., 2006; SCHUH et al., 2017). 

Portanto, este ensaio clínico randomizado consiste em verificar diferentes 

abordagens terapêuticas para o DF e utiliza como amostra três grupos: o controle, 

grupo ativo denominado Placebo; e os grupos de terapia: Ciclos-Tradicional (TYLER, 

EDWARDS e SAXMAN, 1987) e SIFALA (BRANCALIONI, 2015). Designou-se um 

período intensivo de tratamento e foram realizadas avaliações prévias e posteriores 

a este para entendimento dos casos de DF.  

As hipóteses deste estudo concentram-se em observar a eficácia dos 

modelos utilizados nesta pesquisa. Sabe-se que o modelo tradicional adotado, 

Ciclos-Tradicional (TYLER, EDWARDS e SAXMAN, 1987), já possui evidências 

científicas em relação à proposta terapêutica e ao progresso na fala das crianças 

com desvio.  

O modelo utilizando o software SIFALA (BRANCALIONI, 2015) é recente e 

confeccionado com base em atividades atuais pelas quais as crianças se 

interessam, além disso, pode auxiliar o profissional nas avaliações, na escolha de 

palavras e na continuidade do tratamento. Diante disso, a testagem desses modelos 

para analisar os possíveis progressos dos aspectos fonológicos e auditivos, em um 

período intensivo de tratamento, motivou a realização deste estudo. Acredita-se que 

o SIFALA (BRANCALIONI, 2015), por possuir mais recursos, poderia atuar com 

vantagem em relação aos aspectos fonológicos e auditivos.  
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Outra hipótese deste estudo é a forma metodológica utilizada; possuir um 

grupo comparador auxilia o entendimento da variável tempo, nos casos de DF, e de 

como as crianças se desenvolvem sendo acompanhadas, mas não tratadas. Além 

disso, auxilia o profissional a compreender de que forma pode intervir nessa 

população.   

Por fim, o ensaio clínico randomizado, o qual não permite o pareamento de 

dados que facilitem as análises estatísticas, é uma incógnita, durante todo o 

desenvolvimento da pesquisa, e permite gerar hipóteses sobre o comportamento da 

criança nos aspectos estudados perante os modelos ofertados. 

Assim, esta dissertação de mestrado apresenta como objetivos analisar e 

comparar diferentes aspectos fonológicos e auditivos pré e pós-tratamento nas 

crianças pertencentes a cada um dos grupos, a saber, Placebo, grupo que não 

recebeu nenhum tratamento, apenas utilizou o computador para jogar em um 

website; Ciclos-Tradicional (TYLER, EDWARDS e SAXMAN, 1987), que foi 

submetido à terapia fonológica tradicional, e SIFALA (BRANCALIONI, 2015), que 

experimentou a terapia fonológica com uso do software. Os aspectos em questão 

são:  

a) inventário fonético, sistema fonológico, gravidade do DF, processos 

fonológicos e traços distintivos; 

b) aplicação da Prova de Consciência Fonológica por Produção Oral (PCFO) 

e avaliação da consciência fonoarticulatória; 

c) variáveis do PEALL, latência e amplitude da onda P300; 

d) perfil evolutivo das crianças e efeito das terapias de acordo com as 

variáveis fonológicas. 

A presente dissertação foi dividida em Introdução, breve delimitação das 

características principais da pesquisa com os objetivos que nortearam a escolha do 

tema; Revisão de Literatura, em que são descritos assuntos correlacionados a este 

tema com embasamento teórico e cientifico; Metodologia, que apresenta os métodos 

adotados para o desenvolvimento desta pesquisa. Esta dissertação adotou o modelo 

alternativo de apresentação, dividindo-se em artigos, para melhor explanação dos 

resultados, finalizando com a Discussão Geral e o último capítulo, a Conclusão. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

O DF ocorre quando a sequência de aquisição dos sons da fala não segue o 

padrão esperado, podendo haver substituição entre os sons, omissões e inversões 

dos sons nas sílabas e palavras, o que compromete a linguagem oral e a efetividade 

daquilo que a criança fala. (GUEDES-GRANZOTTI et al., 2017; SPINDOLA, PAYÃO 

e BANDINI, 2007).  

A criança com DF tem uma desorganização no sistema fonológico e este é 

diferente do padrão esperado para a língua-alvo. (ANDRADE e LEITE, 2017). 

Complementando esse conceito, é necessário determinar que o DF interfere apenas 

na organização linguística da criança, comprometendo o input da fala, e não o 

output, que se refere à mecânica da produção da fala. (GUBIANI, BRANCALIONI e 

KESKE-SOARES, 2012). 

Grunwell, em 1990, já descrevia o conceito de DF, que, ao longo dos anos e 

dos estudos, foi sendo aprimorado. Ele descreve que, além de o DF desorganizar o 

sistema de sons das crianças, deixa-o inadaptado para estar inserido em sua 

comunidade linguística, uma vez que a fala espontânea torna-se ininteligível.  

Wertzner (2004) utiliza o termo transtorno fonológico, conforme o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1994), para definir as dificuldades de fala e o uso 

inadequado dos sons pelas crianças. O transtorno fonológico é responsável, 

segundo a autora, por envolver erros na produção, percepção e organização dos 

sons. 

Nesta pesquisa, conforme já mencionado, foi adotada a nomenclatura desvio 

fonológico (DF). Realizando uma síntese dos diferentes conceitos aderidos ao DF, 

pode-se compreender que a criança apresenta dificuldade no domínio da fonologia. 

(GOLEMBIOUSKI et al., 2014; LAMPRECHT, 2004). 

Em relação à etiologia do DF, esta é desconhecida, porém, algumas 

pesquisas inferem que o DF pode ser influenciado por fatores como idade, sexo, 

hereditariedade, questões socioeconômicas e ambientais. Além disso, as questões 

auditivas e de privação sonora também podem influenciar o DF. (WERTZNER e 

OLIVEIRA, 2002; WERTZNER, PAPP e GALEA, 2006). 

Existe a categorização do DF em alguns subtipos que, quando analisados, 

podem auxiliar na elaboração de estratégias terapêuticas favorecedoras, de acordo 
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com o que é apresentado pela criança, para a evolução de cada caso. Esses 

subtipos, propostos por Hodson e Edwards (1997), são apresentados a seguir: 

a) tipo 1 − crianças com atraso fonológico − são crianças que possuem atraso 

fonológico na idade de aquisição de certos fonemas, mas que mantêm uma relação 

intacta entre o estágio fonológico (mesmo que alterado) e o vocabulário proporcional 

ao nível fonológico. Precisa-se estabelecer o fator que causa esse atraso, nesse 

caso, são descartados comprometimentos orgânicos; 

b) tipo 2 − crianças com déficit fonológico − trata-se de crianças que 

adquiriram vocabulário expressivo extenso, mas que, ao se expressarem, 

apresentam sistema fonológico severamente prejudicado. Esse comportamento não 

remete que a criança possua um comportamento infantil para a determinada troca na 

fala, sendo esta a grande diferença quando comparado ao tipo anterior. No tipo 2, a 

criança possui um vocabulário adequado para a idade, porém a fala é ininteligível; 

c) tipo 3 − crianças com padrões fonológicos socialmente influenciados − 

trata-se de questões culturais e regionais que induzem ao erro fonológico. Nesse 

caso, a criança, por ser comumente exposta a este erro, não o percebe em sua fala. 

Além da categorização, o DF pode ser classificado quantitativamente, 

auxiliando o profissional a determinar a gravidade da alteração de fala. Essa análise 

é feita por percentuais, utilizando as consoantes e, após, verificando em qual nível 

de alteração de fala a criança se encontra. 

As características fonéticas e fonológicas que precisam ser observadas na 

fala da criança geralmente possuem restrições dos segmentos e das combinações 

dos traços fonéticos. Esses segmentos são limitados dentro das classes de sons 

(nasais, plosivas, fricativas e líquidas). A limitação geralmente acontece entre as 

fricativas e as líquidas, já que as plosivas são mais fáceis de serem adquiridas. 

Também pode acontecer a troca de fonema surdo por sonoro, além da simplificação 

de estruturas silábicas que envolvem os encontros consonantais. (GRUNWELL, 

1990; HODSON e PADEN, 1983; INGRAM, 1978; KESKE-SOARES, 1996). 

Essas variáveis vão depender do sistema linguístico de cada criança, não 

necessariamente todas as crianças as apresentarão, mas sabe-se que todas elas 

comprometem a inteligibilidade da fala. (GRUNWELL, 1990).  

Complementando as características fonéticas e fonológicas, há a inclusão dos 

processos fonológicos, que, por vezes, são utilizados pelas crianças para simplificar 

ou reduzir os sons da fala. Os processos fonológicos podem ocorrer tanto no 
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desenvolvimento típico de fala quanto no DF. (FERRANTE, BORSEL e PEREIRA, 

2009). No caso do desenvolvimento típico de fala, os processos fonológicos são 

extintos com o avanço da idade e com o sistema completo dos sons. (CERON et al., 

2017). 

Os processos fonológicos em crianças com DF perduram por um tempo 

maior, podendo haver a preferência sistemática por um som ou articulação no lugar 

de um contraste fonológico que ainda não dominam ou que já passaram da idade 

esperada para aquisição. (GRUNWELL, 1990; LOWE, 1996; QUEIROGA et al., 

2015). 

De acordo com a literatura, os processos fonológicos mais comuns são a 

redução do encontro consonantal, a dessonorização de plosivas e fricativas, a 

frontalização palatal e a omissão da estrutura de coda. (CARDOSO, ROMERO e 

CAPELLINI, 2016; GHISLENI, KESKE-SOARES e MEZZOMO, 2010). 

A compreensão dos processos fonológicos é de extrema importância, pois 

são experiências pelas quais as crianças podem ser atuantes, sendo necessário o 

conhecimento de quais processos podem ser esperados para o período da 

aquisição. Os que não são condizentes com o período de aquisição são 

estabelecidos na fala da criança atuando nas trocas fonológicas. (OTHERO, 2005). 

Para Backes et al. (2015), a classe das fricativas é a que mais apresenta 

processos fonológicos atuantes na fala de crianças com DF. Em contrapartida, Patah 

e Takiushi (2008) consideram a classe das líquidas a que mais possui processos 

fonológicos presentes nas crianças desviantes. 

Um estudo de Mezzomo, Vargas e Dias (2015) aponta a maior frequência dos 

processos fonológicos na omissão de coda tanto para a classe das fricativas, quanto 

para a classe das líquidas, metátese e omissão de sílaba. Esses resultados auxiliam 

no diagnóstico do DF e também servem como dado comparativo para a aquisição 

fonológica típica.  

Além de considerar as características fonológicas, algumas questões 

importantes devem ser analisadas em crianças com DF, como os déficits 

relacionados à maturação auditiva, envolvendo processamento auditivo, ou seja, o 

processamento da informação dos sons da fala. Esses fatores podem dificultar o 

input auditivo e comprometer as habilidades de discriminação fonológica, percepção 

dos sons da fala, memória e atenção. (MELO, Roberta et al., 2015; PAZ, 

MOMENSOHN-SANTOS e BRANCO-BARREIRO, 2015). 
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A relação entre o DF e o processamento auditivo, proposta por Caumo e 

Ferreira (2009), foi evidenciada na pesquisa, uma vez que, ao avaliar crianças com 

idade superior a sete anos, a maioria apresentou déficit nas habilidades auditivas 

que compreendem os testes de processamento. Portanto, no que se refere ao 

estudo anterior, o sistema auditivo é a principal via de entrada para os sons da fala e 

as habilidades se desenvolvem com a maturação neuronal, capacitando-se para o 

processamento da informação sonora. 

Presume-se a importância de uma avaliação determinativa para crianças com 

DF, não só analisando os erros fonológicos, mas apoiando-se nos possíveis tipos de 

DF e nas avaliações complementares, sendo essencial a avaliação auditiva básica 

para propor os limiares de normalidade. (SILVA et al., 2014; SOUZA, L. et al., 2016). 

 Quando viável aos avaliadores, exames complementares da audição, como 

processamento auditivo e avaliações eletrofisiológicas, devem ser empregados para 

embasar hipóteses terapêuticas e a conduta a ser adotada para cada criança. 

 Serão abordadas a seguir avaliações fonológicas e auditivas, as quais foram 

utilizadas nesta dissertação de mestrado, que podem auxiliar no entendimento dos 

casos de DF. 

2.1 AVALIAÇÕES FONOLÓGICAS E AUDITIVAS PARA OS CASOS DE DESVIO 
 FONOLÓGICO 

2.1.1 Consciência fonológica (CF) 

A consciência fonológica (CF) é uma habilidade cognitiva que permite a 

reflexão sobre os sons da fala, pressupondo a capacidade de identificar que as 

palavras são formadas por diferentes sons e que estes podem ser manipulados. A 

CF permite à criança manipular os sons formando novas palavras e reconhecendo 

segmentos que são compostos por sons iguais ou diferentes, operantes em 

fonemas, sílabas, rimas, aliterações e transposições. (MELO, Rosane e CORREA, 

2013). 

O estudo da CF permite investigar as habilidades de fala e os componentes 

que integram os níveis da palavra, da sílaba e do fonema. As habilidades seguem 

uma sequência de estruturação mental, ou seja, primeiramente a criança desenvolve 

a habilidade de consciência no nível da palavra; a seguir, no nível das rimas e 
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sílabas e, por último, desenvolve a habilidade de consciência do nível do fonema. 

Geralmente as crianças com DF apresentam defasagem nas habilidades de CF 

quando comparadas com crianças que possuem desenvolvimento típico de fala. 

(MENEZES e LAMPRECHT, 2013; SOARES et al., 2013). 

Segundo alguns autores, é necessário aprimorar os conhecimentos a respeito 

dos níveis de CF, porque existe a relação dessa habilidade no âmbito da aquisição 

do fonema, ou seja, os níveis de conhecimento podem se complementar no 

processamento fonológico. (JOHNSON et al., 2011; LÓPES et al., 2016). 

A criança torna-se capaz de refletir sobre os sons da fala, apresentando 

facilidade para o estabelecimento da comunicação oral. Com o avanço da idade e à 

medida que os níveis adequados de CF se desenvolvem, estes atuam para a 

aquisição da leitura e da escrita, quando a criança atinge o princípio alfabético. 

(FONSECA, 2017). Conclui-se que os níveis de CF são fundamentais para o 

estabelecimento dos fonemas e das habilidades de leitura e escrita conformes. 

Relaciona-se o avanço da idade com o aperfeiçoamento dos níveis de CF. 

(GUTIERREZ, 2015). 

A avaliação e o acompanhamento do desempenho dos níveis de CF podem 

servir como prova terapêutica para analisar as evoluções no sistema fonológico, 

observando se a criança consegue atentar-se aos sons e perceber suas diferenças e 

o comprometimento em sua fala. 

Os dados da pesquisa de Freitas (2011) abordaram o tratamento fonológico 

em quatro crianças com DF e evidenciaram que todas elas apresentaram evoluções 

no sistema fonológico. Essas crianças foram tratadas com o modelo terapêutico de 

Pares Mínimos, de Weiner (1981), ou com o Metaphon, de Dean e Howell (1986). 

Em relação aos níveis de CF, as crianças tratadas com o Metaphon apresentaram 

desempenho melhor, principalmente na habilidade fonêmica. Sabe-se que o mesmo 

é um modelo desenvolvido para atuar diretamente nos níveis e nas representações 

da CF, mesmo assim, é possível demonstrar a relação entre DF e CF. 

Ao contrário do que foi abordado até então, recente estudo evidenciou que as 

crianças com DF são capazes de apresentar progresso nos desvios de fala sem, 

necessariamente, apresentarem desempenho favorável nos níveis de CF, o que 

demonstra que o estudo dessa relação deve ser mais estudado nas pesquisas 

científicas. (MEZZOMO et al., 2014). 
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A CF pode ser vista como uma hierarquia de processos baseados nos níveis 

de complexidade do sistema fonológico. Assim, CF de nível alto requer análise 

minuciosa das menores unidades do sistema fonológico, os fonemas, enquanto um 

nível mais baixo de CF requer uma análise superficial das unidades maiores, que 

são as sílabas. Portanto, avaliar a CF de uma criança com DF pode orientar o 

terapeuta a compreender qual significado a criança atribui para o conhecimento 

fonológico. Utilizar a CF no tratamento dos DFs facilita a imersão dos sons no 

sistema fonológico, aperfeiçoando esse processo. (RIBAS et al., 2013; DONICHT e 

NAZARI, 2010). 

2.1.2 Consciência fonoarticulatória 

A consciência fonoarticulatória também faz parte da CF e trata-se de uma 

habilidade que permite a distinção da articulação dos sons da fala. (SANTOS, 2009). 

O indivíduo deve pensar sobre os sons e tentar realizar o movimento articulatório 

para a produção, essa habilidade auxilia na percepção e produção dos articulemas. 

Conforme o avanço da idade e da escolaridade, os níveis da consciência 

fonoarticulatória são aprimorados, facilitando a percepção da criança a respeito das 

unidades sonoras e refinando as tarefas de produção da articulação. (VIDOR-

SOUZA, 2009). 

A avaliação da consciência fonoarticulatória possui tarefas de percepção e 

produção dos sons da fala. Estudo de Vieira e Santos (2011) considerou que quanto 

melhor for a percepção da criança com desenvolvimento típico de fala a respeito das 

unidades sonoras, maiores são as chances de as tarefas de produção do teste 

apresentarem significados positivos.  

Existe relação entre a consciência fonoarticulatória e a linguagem escrita. As 

crianças que apresentam a aquisição da linguagem escrita possuem desempenho 

favorável nos níveis de consciência fonoarticulatória. Além disso, esse estudo 

realizado com 90 crianças com idades entre cinco e dez anos mostrou que o 

desempenho de crianças do gênero feminino é superior ao do masculino, 

apontando, ainda, que a consciência fonoarticulatória é uma habilidade facilitadora 

tanto para o desenvolvimento da fala quanto para as questões de aprendizagem. 

(VIDOR-SOUZA, MOTA e SANTOS, 2011). 
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A relação existente entre o DF e a consciência fonoarticulatória deve-se ao 

fato de que as alterações desses dois aspectos acontecem na organização e no 

planejamento mental para o estabelecimento da percepção e da produção de um 

sistema correto dos sons da fala. (SANTOS, 2009). 

2.1.3 Potencial evocado auditivo de longa latência 

O Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência (PEALL) caracteriza-se por 

uma avaliação objetiva dos níveis corticais, ou seja, avalia a função central da 

audição. (PRESTES et al., 2017; REGAÇONE et al. 2014; REIS et al., 2014). Além 

disso, permite mensurar, de forma precisa, o processamento da informação auditiva 

por meio da atividade elétrica do sistema auditivo, desde a entrada do som, em nível 

periférico, até as vias auditivas centrais. (SCHOCHAT, SCHEUER e ANDRADE, 

2002). 

As mudanças neurofisiológicas do sistema auditivo, bem como das 

habilidades de concentração, memória e cognição, podem ser mensuradas 

utilizando o PEALL. A aquisição dos sons da fala é dependente dessas ações. 

(MELO, Â. et al. 2016). 

O PEALL possui ondas de atividades elétricas as quais são formadas por 

meio de sítios gerados que englobam especificamente as estruturas tálamo-corticais, 

o córtex auditivo primário e as áreas corticais associadas. As sequências de ondas 

são determinadas pelos potenciais exógenos, que contemplam as ondas P1, N1, P2 

e N2, e pelo potencial endógeno que contempla a onda P300. (JUNQUEIRA e 

COLAFÊMINA, 2002; PINZAN-FARIA e IÓRIO, 2005).  

Para esclarecimento, o P300 é o complexo responsável pelas habilidades 

cognitivas e representa os fenômenos neurofisiológicos e maturacionais do córtex 

central, que são envolvidos nos processos de discriminação, memória, tomada de 

decisão, percepção e atenção resultando em uma onda que leva à interpretação dos 

níveis cognitivos e à discriminação dos estímulos. (SOARES et al., 2011). 

A medida dessa onda é caracterizada pela amplitude e pela latência. De 

maneira simples, a medida da latência refere-se ao tempo que a via auditiva 

necessita para responder e atentar-se a um determinado estímulo, ela é medida em 

milissegundos (ms). A amplitude é medida em microvolts (μV), que representam a 

magnitude da atividade elétrica gerada.  
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O P300 serve também para mensurar o comportamento cognitivo de sujeitos 

expostos a treinamentos e/ou terapias. O exame eletrofisiológico deve ser realizado 

antes e depois da terapia fonológica ou treinamento auditivo. Assim, pode-se 

visualizar, ao final, se houve mudança neuroelétrica nos componentes e nas 

habilidades dessa onda, já que esse potencial é sensível ao captar essas mudanças. 

Além disso, atua como biomarcador evolutivo terapêutico. (DUARTE et al., 2009). 

Nas crianças com DF, a aplicação desse potencial torna-se fundamental para 

que se entenda o comportamento e o funcionamento das estruturas corticais do 

processo maturacional, uma vez que se acredita que crianças com DF apresentam 

ausência dessa onda ou variáveis de latência e amplitude alteradas, pois a aquisição 

dos sons depende da percepção, que é realizada pela audição, via de entrada − 

input − para os sons verbais, nesse caso, os sons da fala.  Sabe-se que a criança 

com DF possui dificuldade de discriminar os sons da fala e de perceber as 

diferenças entre os fonemas, o que pode influenciar no comportamento errôneo da 

fala e, em alguns casos, caracterizar o tipo de troca fonológica. (LEITE et al., 2010). 

Desse modo, justifica-se a importância de relacionar as habilidades auditivas 

corticais com a aquisição e o reconhecimento dos sons da fala para a avaliação 

dessas crianças e, quando possível, para o acompanhamento neuromaturacional 

das vias sensoriais e auditivas quando essas crianças são expostas à terapia 

fonológica. 

Os exames eletrofisiológicos são utilizados para avaliar a via auditiva de 

crianças que apresentam comprometimento da linguagem. Essa relação é 

importante pois a prevalência de alterações nos sons da fala é o mais comum dentre 

os distúrbios de linguagem. Além disso, não há uma causa esclarecida para isso 

acontecer, podendo ser resultado de vários fatores, principalmente no que diz 

respeito ao processamento da informação auditiva e fonológica. As respostas aquém 

do esperado ou até mesmo a ausência dessas no PEALL, em crianças com DF, 

podem representar fundamentos neurobiológicos nas alterações de linguagem oral. 

(GONÇALVES et al., 2011). 

Um estudo de Leite et al. (2014) comparou a resposta do PEALL entre 

crianças com desenvolvimento típico de fala (n=24) e atípico (n=12), caracterizado 

pelo DF. Além disso, verificou se as respostas eletrofisiológicas das crianças com 

desenvolvimento atípico foram modificadas após o período de tratamento fonológico. 

Na análise inicial, comparando os valores de latência entre crianças com 



43 

 

desenvolvimento típico e atípico de fala, observou-se que as primeiras apresentaram 

média de valores de latência inferior (341.29ms), considerada melhor que a média 

das outras crianças (394.73ms).  

Após o período de tratamento fonológico de 12 semanas com o Modelo de 

Ciclos Modificado (TYLER, EDWARDS e SAXMAN, 1987), a latência do grupo com 

desenvolvimento atípico foi inferior em relação ao exame eletrofisiológico inicial, 

obtendo a média de 361.82ms. Os valores significativos desse estudo mostram a 

relação entre o PEALL e o DF e comprovam que, após o período de estimulação 

fonológica, houve mudanças neurofisiológicas na via auditiva, podendo estar 

relacionadas aos níveis de atenção, memória e discriminação dos contrastes 

fonológicos. Também vai ao encontro do que a literatura aponta sobre o PEALL ser 

um biomarcador dos progressos terapêuticas. (LEITE et al., 2014). 

Outro estudo analisou a ocorrência da onda P300 em crianças com DF 

utilizando a variável gênero. Não foram identificados resultados significativos para 

essas variáveis, porém, de forma qualitativa, observou-se a baixa ocorrência da 

presença da onda P300, evidenciando a dificuldade na discriminação dos contrastes 

fonológicos e nas habilidades cognitivo-linguísticas presentes em crianças com DF. 

(DE SIMONI et al., 2017). 

Portanto, com a apresentação dessas três avaliações e da inferência das 

mesmas nos casos de DF, torna-se necessário, quando possível, realizá-las para 

auxiliar nas condutas terapêuticas e na escolha do tratamento fonológico para as 

crianças com DF. 

2.1.4 Tratamento fonológico 

O objetivo principal da terapia com base fonológica é o de reorganizar o 

sistema de sons da criança, eliminando as dificuldades e os processos existentes na 

fala e fazendo com que ela atinja o padrão-alvo do adulto, comunicando-se de forma 

eficiente. (GUBIANI, BRANCALIONI e KESKE-SOARES, 2012). 

Ingram (1978) descreve três aspectos básicos atuantes para eliminar os 

desvios na fala das crianças, são eles: eliminação da instabilidade, a qual tenta 

estabelecer uma produção consistente, possibilitando maior entendimento da fala; 

eliminação de homônimos, que envolve o trabalho com distintos fonemas para 

determinar outros significados e o estabelecimento de contrastes, que seria a 



44 

 

oportunidade em que o fonema deve ser acrescentado ao léxico da criança, o que 

influenciará na ampliação do sistema fonológico, visando sempre à generalização. 

O tratamento para o DF deve enfatizar os novos sons, que a criança não 

possui, e sua incorporação é realizada por meio do conhecimento fonológico que 

será adquirido com as sessões de tratamento fonológico. (DONICHT et al., 2011; 

MEZZOMO et al., 2008). 

Existem dois tipos de tratamentos fonológicos, um deles agrega funções 

fonéticas/articulatórias e o outro é estritamente fonológico. A escolha entre esses 

tratamentos será uma decisão do fonoaudiólogo perante o estudo das avaliações 

aplicadas na criança, determinando a abordagem que irá proporcionar efetividade na 

comunicação oral. Caso o terapeuta opte por uma abordagem incluindo funções 

fonéticas e articulatórias, serão pontuados, na terapia, a articulação errônea e o 

treino articulatório para produzir o som corretamente. No caso de enfoque em um 

tratamento especificamente fonológico, o fonoaudiólogo será responsável por 

reorganizar o sistema de sons da criança, utilizando a abordagem fonológica de 

caráter cognitivo-linguístico, estabelecendo sons contrastivos e empregando os 

novos sons dentro dos contextos da linguagem. (BAGETTI, 2005; MOTA, 2001). 

Há vários modelos que podem ser utilizados para o tratamento dos desvios de 

fala, para conhecimento, destacam-se os seguintes: Modelo de Pares Mínimos 

(WEINER, 1981); oposições máximas (GIERUT, 1989); oposições múltiplas 

(WILLIAMS, 2000); Modelo ABAB-Retirada e Provas Múltiplas (TYLER e FIGURSKI, 

1994), entre outros. 

Neste estudo, será enfatizada a terapia fonológica com abordagem 

fonológica, ou seja, não incluindo as questões articulatórias e fonéticas. Serão 

detalhados a seguir os modelos fonológicos utilizados nesta pesquisa. 

Os modelos utilizados nesta pesquisa foram o Modelo de Ciclos Modificado e 

o modelo recentemente proposto por Brancalioni (2015), denominado de Modelo de 

Estratos por Estimulabilidade e Complexidade dos Segmentos. Ambos os modelos 

são descritos na sequência.  

2.1.5 Modelo de Ciclos Modificado  

A fonologia natural, de Stampe (1973), utiliza os processos fonológicos da 

criança como análise de tratamento da fala da mesma. Esse modelo é capaz de 
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tratar vários processos fonológicos, que são divididos em ciclos para melhor 

organizá-los. O Modelo de Ciclos Modificados (TYLER, EDWARDS e SAXMAN, 

1987) fundamenta-se na audição, no tato e na visão; a criança precisa desenvolver a 

consciência do som. Para isso, diversas atividades são realizadas no intuito de 

alcançar a produção correta e a automatização para nomeação de figuras e, 

consequentemente, a fala espontânea. As atividades junto ao tratamento do som 

envolvem, entre outras, jogos, brincadeiras e pinturas. 

Cada ciclo é composto por três processos fonológicos e, em cada um deles, 

são escolhidos dois sons-alvo. Esses sons são escolhidos de acordo com a 

prontidão que a criança apresenta para auxiliar nos demais padrões fonológicos. O 

bombardeio auditivo é utilizado no início e no final de cada sessão e consiste em 

uma lista de palavras (diferentes das escolhidas para a terapia) que contêm o som-

alvo a ser estimulado em sessão. A lista é gravada e, utilizando o fone de ouvido, a 

criança deve apenas prestar atenção. (BLANCO, 2003). 

O primeiro ciclo é composto pelo nível da palavra. O objetivo das sessões é 

fazer com que a criança produza os sons corretamente o maior número de vezes 

possível para cada som-alvo apresentado. Assim, o som escolhido para cada 

processo deve facilitar a emergência de outros sons que não serão trabalhados nos 

processos dentro de um ciclo. Ao final de cada sessão, as palavras, que são 

identificadas por figuras, são retomadas e revisadas, a criança precisa acertar 20% 

ou mais das palavras do som-alvo trabalhado na sessão para poder mudar para 

outro som na sessão seguinte. No término dessa etapa, é realizada uma sondagem 

desse primeiro ciclo e, se a criança alcançar mais de 50% de produção correta, 

passa para o nível de sentença; caso contrário, analisa-se novamente o ciclo, 

repetindo o que for necessário. Esse modelo foi empregado em diversos estudos, 

que comprovaram sua eficácia na fala das crianças com DF. (CERON e KESKE-

SOARES, 2009; ATTONI et al., 2010; MELO, Roberta, WIETHAN e MOTA, 2011). 

Os parâmetros utilizados para escolha dos processos fonológicos, baseiam em sua 

ocorrência apresentar-se maior do que 40%. Realiza-se uma análise em todo o 

sistema fonológico da criança, observando os processos atuantes para sua seleção, 

escolha das palavras-alvo, priorizando por fonemas mais estimuláveis. A escolha do 

Modelo de Ciclos deu-se pelo fato de que este modelo pode abranger escolhas 

heterogêneas em relação ao sistema fonológico, uma vez que, os critérios adotados 

neste estudo não permitem o pareamento dessas variáveis. 
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O esquema apresentado a seguir explica, didaticamente, a sequência 

proposta para esse modelo.  

 

Fonte: Adaptado de Mota (2001). 
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2.1.6 Modelo de Estratos por Estimulabilidade e Complexidade dos Segmentos  

O Modelo de Estratos por Estimulabilidade e Complexidade dos Segmentos, 

proposto por Brancalioni (2015), foi desenvolvido em forma de software 

computacional com o objetivo de contribuir no tratamento dos DFs. O modelo 

possibilita selecionar segmentos-alvo (fonemas a serem estimulados na terapia) 

diante de diferentes estratos, considerando duas variáveis: nível de produção do 

segmento e complexidade do segmento.  

Em relação à variável nível de produção do segmento, foi criado um padrão 

de programação para classificar o segmento quanto ao inventário fonético, a 

estimulabilidade e o sistema fonológico. Essa programação refletiu na possibilidade 

de seis níveis de classificação para o segmento, resultando em uma hierarquia. O 

nível 1 correspondeu ao menor nível de produção do segmento (baixa produção do 

segmento), que compreendeu o fonema estar não adquirido no sistema fonológico, 

ausente no inventário fonético e não estimulável. Por sua vez, o nível 6 

correspondeu ao maior nível de produção do segmento, quando este já está 

adquirido no sistema fonológico (alta produção do segmento). Forma-se, assim, um 

continuum dos seis níveis de produção do segmento, partindo de uma baixa para 

uma alta produção. Essa classificação buscou representar uma complexidade 

gradativa quanto à produção do segmento. (BRANCALIONI, 2015). 

Quatro classificações foram desenvolvidas: uma para os segmentos /p/, /b/, 

/t/, /d/, /k/, /g/, /m/, /n/, /ɳ/, /f/, /v/, /z/, /∫/, /Ʒ/, /R/, /r/ e /λ/, por ocuparem apenas a 

posição de onset simples; outra para o segmento /s/, que ocupa a posição de onset 

simples e coda; outra para o segmento /l/, considerando as posições de onset 

simples e complexo; e a última para o segmento /r/, considerando as posições de 

coda, onset simples e complexo. Não foi acrescentada a coda em nasal por se tratar 

de uma alteração incomum na fala da criança. (BRANCALIONI, 2015). 

Para auxiliar na criação dos estratos, a complexidade do segmento foi 

definida sob duas direções. A primeira convergiu para maior complexidade, 

segmentos com traços distintivos mais complexos, mais distantes do estado 0 do 

Modelo Implicacional da Complexidade de Traços (MICT). (RANGEL, 1998). A 

segunda, por sua vez, convergiu para menor complexidade, segmentos com traços 

distintivos menos complexos, mais próximos do estado 0 desse modelo. 
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A elaboração dos estratos do modelo considerou as proposições teóricas de 

que a estimulação de segmentos-alvo menos conhecidos levam a maiores 

mudanças no sistema fonológico enquanto segmentos-alvo compostos por traços 

distintivos mais complexos levam a maiores generalizações no tratamento, 

permitindo a criação de quatro estratos para seleção de segmentos-alvo: baixa 

produção do segmento direcionada para a maior complexidade do MICT; baixa 

produção do segmento direcionada para a menor complexidade do MICT; alta 

produção do segmento direcionada para a maior complexidade do MICT; alta 

produção do segmento direcionada para a menor complexidade do MICT. 

(BRANCALIONI, 2015).  

O Software de Intervenção para Fala (SIFALA) foi desenvolvido por 

Brancalioni (2015) em formato de software (linguagem Java) junto com um conjunto 

de atividades, incluindo estratégias e jogos lúdicos, com a finalidade de selecionar 

alvos de terapia e promover o treinamento da percepção, discriminação e produção 

correta do segmento-alvo e das palavras-estímulo (por imitação ou nomeação). Além 

disso, diferentes padrões de programação foram desenvolvidos para: coletar e 

armazenar dados de avaliações fonológicas e de estimulabilidade; selecionar os 

segmentos-alvo conforme os estratos; selecionar palavras-estímulo mais favoráveis; 

criar atividades e estratégias terapêuticas; auxiliar a coleta e o armazenamento de 

dados da terapia. Todos esses padrões de programação desenvolvidos integraram o 

software. 

O SIFALA foi aplicado em quatro crianças com DF, e os resultados permitiram 

concluir que o tratamento com o mesmo proporcionou mudanças no sistema de sons 

dos sujeitos tratados, uma vez que segmentos foram estabelecidos no inventário 

fonético e adquiridos no sistema fonológico. Portanto, o uso do SIFALA resultou em 

efeito positivo, contribuindo com o planejamento e o tratamento do DF. Há 

necessidade de realização de outros estudos com ampliação casuística para 

confirmação dos achados. (BRANCALIONI e KESKE-SOARES, 2016). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

Esta dissertação trata-se de uma pesquisa de caráter clínico-experimental 

randomizado simples-cego. O ensaio clínico randomizado tem como objetivo o 

conhecimento de efeitos em intervenções/tratamentos de saúde e é considerado 

uma das ferramentas mais poderosas para obtenção de evidências para a prática 

clínica. (SOUZA, A. et al., 2009). Sua principal característica é o fato de que os 

participantes envolvidos no estudo recebem, de forma aleatória, um dos três tipos de 

tratamento para os casos de DF propostos.  

O estudo está registrado na plataforma de ensaios clínicos randomizados – 

Clinical Trials − sob número identificador ID 28053914.1.0000.5346. Essa 

plataforma, com acesso on-line, contém as fases do estudo e, posteriormente, será 

possível acompanhar os resultados, que serão divulgados na mesma. Todo ensaio 

clínico randomizado em seres humanos deve estar cadastrado nessa plataforma, 

considerando toda a metodologia envolvida e devidamente descrita, bem como os 

aspectos éticos para elaboração da pesquisa.  

O objetivo do registro de ensaios clínicos randomizados é o de fornecer 

atualizações oportunas sobre o conhecimento científico por meio do envio de 

resultados e de sua publicação, a fim de beneficiar uma variedade de indivíduos. 

(ZARIN e KESELMAN, 2007). 

Conforme o autor, para o registro, alguns objetivos devem ser cumpridos, 

como exposto na Tabela 1.  
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Tabela 1 − Registro de um ensaio clínico randomizado 

OBJETIVO DO REGISTRO DE UM ENSAIO 
CLÍNICO 

GRUPO QUE SE BENEFICIA 

Cumprir obrigações éticas em relação aos 
participantes e a comunidade de pesquisa. 

Pacientes, público em geral, 
comunidade de pesquisa. 

Fornecer informações aos potenciais 
participantes e aos clínicos referentes. 

Pacientes e clínicos. 

Reduzir o viés de publicação. Usuários da literatura científica. 

Ajudar os editores e outros a compreender o 
contexto dos resultados do estudo. 

Editores de jornais, usuários da 
literatura médica e de áreas afins. 

Promover uma alocação mais eficiente de 
fundos de pesquisa. 

Agências de concessão, 
comunidade de pesquisa. 

Ajudar os conselhos de revisão institucional 
determinar a adequação de uma pesquisa. 

Comitês de ética em pesquisa. 

  

Fonte: Autora 

A plataforma de registro dos ensaios clínicos é embasada em leis que 

asseguram as distintas propostas de pesquisa, fazendo com que o pesquisador 

cumpra com as diretrizes éticas e que respeite os direitos dos indivíduos que 

participam dos ensaios. Nesta pesquisa, a principal lei atuante está inserida na 

Política Internacional pela Organização Mundial da Saúde de 2006, que regula o 

registro de todos os ensaios que incluem drogas, produtos biológicos, dispositivos, 

procedimentos cirúrgicos e tratamentos comportamentais. Este último engloba a 

descrição desta dissertação, portanto, o registro do ensaio respeita a 

responsabilidade científica ética e moral. (ZARIN et al., 2007). 

É possível acessar a plataforma https://clinicaltrials.gov para conferir o 

andamento deste ensaio, que é intitulado New Therapeutical Perspectives in Cases 

of Phonological Disorders. 

O ensaio passou pelas fases de criação da conta na plataforma e submissão 

do projeto com detalhes metodológicos, componentes éticos, objetivos e variáveis 

utilizadas para as análises dos mesmos. Além disso, é necessário introduzir um 

cronograma com data pré-definida para o início e fim do ensaio, um recrutamento da 

amostra, a disponibilização dos resultados e as considerações finais. Atualmente o 

estudo se encontra na fase intitulada Recrutamento (Recruting), que compreende a 

análise de dados. Posteriormente à defesa da dissertação, serão inseridos os 

https://clinicaltrials.gov/
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resultados e, portanto, a conclusão do ensaio. É possível acompanhar todas as 

fases e procedimentos do estudo por meio da plataforma, assim como outros 

estudos semelhantes.  

Os resultados, quando concluídos, cumprirão com os propósitos da 

plataforma, de acordo com os itens a seguir apresentados na Tabela 2. (TSE, 

WILLIAMS e ZARIN, 2009). 

Tabela 2 − Objetivos da publicação de dados de um ensaio clínico randomizado 

PROPÓSITOS PARA PUBLICAÇÃO 
DOS DADOS 

GRUPO QUE SE BENEFICIA 

Fornecer um registro público dos 
resultados básicos do estudo em um 
formato padronizado. 

Pesquisadores, editores de revistas, 
comitês de ética em pesquisa. 

Promover o cumprimento das obrigações 
éticas em relação aos participantes e o 
contribuir, de forma geral, com os 
resultados da pesquisa para o 
conhecimento médico e áreas afins. 

Pacientes, público em geral e a 
comunidade de pesquisa. 

Reduzir os vieses de publicação e de 
resultados. 

Usuários da literatura médica e de áreas 
afins. 

Facilitar análises sistemáticas e outras 
análises da literatura. 

Pesquisadores, revisores e doutores. 

Fonte: Autora 

Para a concretização de um ensaio clínico randomizado, deve haver 

hierarquia nos procedimentos avaliativos, nos períodos de tratamento e nas 

reavaliações de cada participante. Além disso, é necessária a organização dos 

dados coletados, pois a perda de um desses dados pode influenciar nos resultados 

do ensaio.  

Após a realização das etapas do ensaio, ao término do tratamento dos 

grupos, o grupo controle placebo, caracterizado por não ter recebido nenhuma 

intervenção específica para o tratamento dos aspectos fonológicos e auditivos 

dispostos nesta pesquisa (explicados a seguir), receberá um dos tipos de 

intervenção propostos nesta pesquisa, utilizando o modelo tradicional ou o 

experimental, sendo sua escolha de responsabilidade da pesquisadora. 
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É imprescindível o respeito aos critérios metodológicos, não podendo haver 

quebra do sigilo da lista de randomização, ausência de cegamento, perdas de 

seguimento e tratamento não igualitário dos grupos. O desrespeito a qualquer um 

desses critérios pode alterar, de forma significativa, os resultados de um ensaio 

clínico randomizado. 

Em relação ao cegamento, existem dois critérios metodológicos: o cegamento 

duplo-cego e o simples-cego. No duplo-cego, o indivíduo que avalia a criança não 

faz parte das demais etapas de tratamento e não é o responsável pela reavaliação, 

ou seja, há três pessoas diferentes envolvidas, uma para cada etapa – avaliação, 

tratamento e reavaliação. Por sua vez, o cegamento simples-cego permite que o 

indivíduo que avalia possa participar de mais de uma etapa do estudo, nesse caso, o 

tratamento, mas o mesmo não pode participar da reavaliação, precisando de outro 

indivíduo para a etapa final. Por fim, como conclusão do estudo, sua significância 

clínica e seu caráter estatístico devem ser considerados em referência à importância 

das diferenças nos resultados clínicos entre os grupos controle e experimental, 

mostrando se as probabilidades do estudo eram relevantes ou não. (ESCOSTEGUY, 

1999). 

Pode-se dizer, portanto, que a ideia principal desta pesquisa está detalhada 

no esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 

Conforme mencionado na introdução , três grupos fizeram parte desta 

pesquisa, dois deles realizaram terapia com base fonológica e um serviu como 

controle. Este último (grupo 1 – Placebo) não recebeu nenhum tratamento específico 

para a fala, não foi realizada nenhuma estratégia terapêutica que pudesse 

influenciar diretamente na mudança do sistema fonológico das crianças. Além disso, 

não foram treinadas nem estimuladas questões fonológicas, articulatórias e/ou 

auditivas. Um dos grupos que receberam tratamentos específicos utilizou a 

Grupo 1 – Placebo 
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Grupo 2 − Ciclos-Tradicional 

Grupo 3 − SIFALA 

CRIANÇAS 
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abordagem tradicional, renomada em literatura nacional e internacional, que se trata 

do Modelo de Ciclos Modificado (TYLER, EDWARDS e SAXMAN, 1987), esse grupo 

foi denominado Ciclos-Tradicional (grupo 2). O grupo 3, por sua vez, utilizou a 

abordagem inovadora, a terapia de fala mediada pelo uso do software SIFALA 

(BRANCALIONI, 2015), desenvolvida para os casos de DF.  

3.2 ASPECTOS ÉTICOS 

Este projeto está registrado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Santa Maria (CEP-UFSM) sob o número 28053914.1.0000.5346 e é 

intitulado Novas perspectivas terapêuticas nos casos de desvios fonológicos. 

Previamente à participação das crianças na pesquisa, seus pais e/ou 

responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

(ANEXO A), conforme determina a Resolução 466/12.IV.5. (CONSELHO NACIONAL 

DE SAÚDE, 2013).  

No TCLE foram apresentadas as informações referentes aos procedimentos 

que seriam realizados, os objetivos e a justificativa da pesquisa, bem como os riscos 

e custos. Também foram apresentados aos pais e/ou responsáveis, de maneira 

objetiva e clara, os benefícios da pesquisa.  

A criança que desejasse participar desta pesquisa deveria livremente assinar 

o termo de consentimento específico − Termo de Assentimento às Crianças (ANEXO 

B). Nesse termo constavam os objetivos, métodos, riscos e benefícios, bem como o 

questionamento sobre sua vontade de participar da pesquisa. A criança poderia 

escrever o seu nome ou responder oralmente e, neste caso, o termo seria assinado 

pelo responsável. 

A pesquisa foi desenvolvida na clínica-escola Serviço de Atendimento 

Fonoaudiológico (SAF) do Curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de 

Santa Maria, na cidade de Santa Maria. Consta anexado ao referido projeto, 

registrado sob número 28053914.1.0000.5346, o Termo Institucional, que permitiu a 

realização das atividades propostas. 

Por fim, os pesquisadores se comprometeram a divulgar os dados coletados, 

bem como os resultados obtidos, apenas em meio científico, como em artigos 

acadêmicos e nesta dissertação de mestrado, mantendo sigilo absoluto sobre a 

identidade dos participantes, conforme consta no Termo de Confidencialidade 
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(ANEXO C). Esse termo, devidamente assinado, foi anexado ao projeto registrado 

no CEP sob número 28053914.1.0000.5346. 

 

3.3 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

A seguir são descritos os critérios de elegibilidade adotados para escolha das 

crianças desta pesquisa. 

3.3.1 Inclusão 

Foram incluídas na pesquisa as crianças que concordaram em participar e 

tiveram devidamente assinados o TCLE e o Termo de Assentimento às Crianças, 

além de preencherem as seguintes exigências:  

a. apresentar idade entre quatro anos e onze meses e oito anos e onze 

meses, podendo ser de ambos os sexos; 

b. apresentar limiares auditivos de acordo com a normalidade, reflexos 

acústicos presentes e curva timpanométrica do tipo A na avaliação 

audiológica básica; 

c. demonstrar compreensão adequada a sua idade mental e capacidade 

intelectual para o desenvolvimento da linguagem; 

d. ter disponibilidade de comparecer à clínica-escola três vezes por semana 

para o tratamento de fala com duração de 30 minutos. 

3.3.2 Exclusão 

Em relação aos critérios de exclusão, foram utilizados os seguintes: 

a) apresentar comprometimento neurológico, emocional e/ou cognitivo 

evidente, diagnosticado ou não; 

b) apresentar qualquer grau de deficiência auditiva (condutiva, mista ou 

neurossensorial), alteração de orelha média, no momento da seleção, bem 

como ter apresentado queixas de otite de repetição previamente; 
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c) apresentar outras alterações de linguagem oral associadas a desordens 

dos sons da fala, como gagueira, desvio fonético, dispraxia/apraxia, 

disartria ou fissura lábio-palatina;  

d) apresentar comprometimento do sistema estomatognático que possa 

interferir na produção da fala; 

e) ter realizado terapia fonoaudiológica anteriormente. 

3.4 DESCONFORTOS E BENEFÍCIOS DO PROCEDIMENTO  

No que se refere a possíveis desconfortos, a participação neste estudo 

representou risco mínimo de ordem física, pois a criança poderia cansar-se durante 

os procedimentos de avaliações, devido ao tempo prolongado, e posteriormente nas 

sessões de terapia. Como benefício, as crianças receberam, gratuitamente, 

avaliação fonoaudiológica completa e tratamento fonológico para os desvios de fala. 

É importante ressaltar que esta pesquisa não ofereceu compensações financeiras a 

seus participantes. 

3.5 AMOSTRA 

O ensaio clínico randomizado apresenta determinada sequência para seleção 

da amostra desta pesquisa, conforme exemplificado nas seções seguintes. 

3.5.1 Cálculo amostral 

Para esta pesquisa foi realizado um cálculo amostral em que se quantificou a 

variável de estudos da área de fala de maior significância, ou seja, a variável em que 

se quer evidenciar o principal resultado/progresso do estudo, que é o Percentual de 

Consoantes Corretas-Revisado (PCC-R). (SHRIBERG et al., 1997). Para esse 

número foi calculado o desvio padrão, baseado em artigos semelhantes ao 

delineamento deste estudo. O erro de amostragem foi determinado em 7%. 

(MURPHY et al., 2015). O resultado deste cálculo totalizou a amostra desta 

pesquisa, chegando ao número de 24 crianças. 
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3.5.2 Recrutamento da amostra 

O recrutamento das crianças foi realizado no período entre junho e agosto de 

2016, quando foram avaliadas 35 crianças para chegar ao número específico da 

amostra que contemplasse os critérios de elegibilidade desta pesquisa. 

Para o recrutamento da amostra foram selecionadas crianças encaminhadas 

pelo setor de triagem fonoaudiológica do Serviço de Atendimento Fonoaudiológico 

(SAF) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Esse setor faz parte de um 

estágio de acolhimento de crianças que aguardam na fila de espera por atendimento 

fonoaudiológico. As crianças foram selecionadas por meio da triagem específica da 

área da fala. 

3.5.2.1 Avaliações para o recrutamento da amostra 

Na etapa de recrutamento, realizaram-se avaliações prévias em 35 crianças a 

fim de alcançar o tamanho amostral específico. Foram elas: 

a) anamnese geral − protocolo padrão disponibilizado pelo serviço de 

atendimento fonoaudiológico da instituição de ensino, no qual constam 

perguntas sobre dados gestacionais, desenvolvimento da linguagem, 

desenvolvimento neuropsicomotor, queixas auditivas e visuais, questões 

comportamentais e sociais do desenvolvimento da criança, bem como 

possíveis patologias presentes; 

b) avaliação fonológica − essa avaliação foi realizada por meio do 

Instrumento de Avaliação Fonológica (INFONO), de Ceron (2015), 

desenvolvido em forma de software, o qual possibilita, mediante a 

nomeação de figuras, a avaliação fonológica das 19 consoantes do 

Português Brasileiro (PB) nas diferentes posições e estruturas silábicas. A 

amostra de fala foi gravada e transcrita foneticamente no próprio software 

no momento da coleta. Essa ferramenta permite que as transcrições e os 

dados fonológicos possam ser conferidos em qualquer momento da 

pesquisa. O resultado evidenciou o sistema fonológico da criança, o 

inventário fonético e os processos fonológicos, devendo ser interpretados 

pelo profissional para caracterizar o desvio fonológico. O INFONO 
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(CERON, 2015) foi utilizado devido a sua praticidade na coleta e por 

possibilitar a análise imediata dos dados; 

c) avaliação do sistema estomatognático − realizada por meio da Avaliação 

Miofuncional Orofacial com Escore (AMIOFE) (FELÍCIO et al., 2014), a 

qual permitiu identificar alterações miofuncionais, bem como distorções da 

fala. Foram selecionadas as crianças que não apresentaram alterações 

dos órgãos fonoarticulatórios e das funções do sistema estomatognático, 

as quais poderiam interferir na produção correta dos sons; 

d) avaliação audiológica básica − os procedimentos de avaliação audiológica 

foram realizados em cabine acústica com audiômetro clínico de dois 

canais, da marca Fonix Hearing Evaluator, modelo FA 12, tipo I, e fones 

auriculares tipo TDG-39P, da marca Telephonics. A avaliação da 

imitanciometria foi realizada no equipamento AT235 − Interacoustics − 

disponibilizado no SAF da UFSM. Primeiramente foi inspecionado o meato 

acústico externo e realizada a Audiometria Tonal Limiar (ATL), 

procedimentos em que foram detectados os limiares auditivos 

comportamentais nas frequências de 500 a 4000 Hz, classificação de 

acordo com Nort Hen e Dows (1984). Os limiares auditivos esperados 

ficaram entre 0 e 15 dB nível de audição. Após, foi realizada a 

Logoaudiometria, com identificação das partes do corpo − em razão das 

trocas de fala − para determinar o Limiar de Reconhecimento de Fala 

(LRF) e o Índice Percentual de Reconhecimento de Fala (IPRF). Os 

resultados precisavam ser compatíveis com a média apresentada na 

audiometria de cada criança. Após a realização do LRF e do IPRF, a 

criança foi submetida ao procedimento de imitanciometria, procedimento 

que serviu para pesquisar a curva timpanométrica e os reflexos acústicos, 

sendo possível obter resultados sobre o funcionamento da região de 

orelha média, descartando problemas orgânicos. A curva timpanométrica 

esperada para cada indivíduo, nesta pesquisa, era a curva do tipo ‘’A’’, que 

corresponde ao adequado funcionamento da orelha média. Os resultados 

dos reflexos acústicos variam de acordo com cada criança, pois dependem 

da ocorrência do limiar, que pode ser encontrado na ATL, porém, os 

reflexos precisariam encontrar-se presentes nas frequências de 500 a 

4000Hz. 
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3.5.2.2 Resultado do recrutamento da amostra − crianças incluídas e excluídas da 
 pesquisa 

No total, foram avaliadas 35 crianças; destas, oito possuíam desvio 

fonético/fonológico, duas delas possuíam queixas relacionadas ao desenvolvimento 

de linguagem, apontado para uma hipótese inicial de atraso de linguagem, e uma 

apresentava frênulo lingual alterado. Essas 11 crianças, que não se incluíram nesta 

pesquisa, foram orientadas quanto ao resultado das avaliações realizadas e 

receberam explicações sobre o motivo pelo qual as mesmas não receberam 

atendimento. Além disso, um relatório complementando a triagem inicial foi 

confeccionado e as mesmas voltaram à fila de espera para uma nova chamada e 

possível atendimento. Assim, chegou-se ao número de 24 crianças com DF. 

Das 24 crianças, 14 (58,3%) eram do gênero masculino e 10 (41,7%) do 

gênero feminino. A média de idade foi igual a 6,8 anos (seis anos e 10 meses); o 

desvio padrão foi de 0,89 anos (10,6 meses) e o coeficiente de variação foi de 

13,1%, indicando que o grupo estudado de crianças foi considerado homogêneo em 

relação à idade. O teste para a igualdade de médias não evidenciou diferença 

significativa entre a idade média do gênero masculino e do feminino (p = 0,7282). 

3.6 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Os procedimentos da pesquisa serão descritos seguindo a hierarquia dos 

acontecimentos propostos pelo ensaio clínico randomizado, da seguinte forma: 

 

 

Fonte: Autora. 
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3.6.1 Procedimentos de avaliações para análise pré-tratamento 

As crianças selecionadas para esta pesquisa, que nesta fase já haviam sido 

avaliadas quanto à anamnese, ao INFONO (CERON, 2015), às estruturas e funções 

do sistema estomatognático e à ATL, foram submetidas às demais avaliações 

propostas para analisar os casos de DF. 

Em relação à aplicação do INFONO, (CERON, 2015) na etapa anterior, com 

os seus resultados podem-se analisar as variáveis disponíveis no instrumento e 

realizar o cálculo do PCC-R (SHRIBERG et al., 1997), o qual não considera as 

distorções para caracterizar a gravidade do DF. Esse percentual é obtido dividindo-

se o número de consoantes corretas pela soma do número de consoantes corretas e 

incorretas e multiplicando o valor resultante por cem. A classificação da gravidade do 

DF, quando analisada quantitativamente por meio do PCC-R, pode ser dividida em 

quatro níveis: percentual inferior a 50%, desvio grave; valores entre 50 e 65%, 

desvio moderado grave; entre 65 e 85%, desvio moderado leve e, por fim, o desvio 

leve, com porcentagem superior a 85%. (BRANCALIONI, 2010). 

As avaliações da etapa “Procedimentos da pesquisa para análise pré-

tratamento” e da etapa “Recrutamento da amostra” foram realizadas pela mestranda 

responsável por esta pesquisa, matriculada no Programa de Pós-Graduação em 

Distúrbios da Comunicação Humana (PPGDCH). 

Aplicaram-se então as avaliações mantendo sigilo sobre os resultados e 

agrupando-os em um banco de dados confeccionado para tal. Foram selecionadas 

as seguintes avaliações desta etapa da pesquisa para análise dos casos de DF:  

a) avaliação da consciência fonológica – realizada com a utilização da Prova 

de Consciência Fonológica por Produção Oral (PCFO) (SEABRA e 

CAPOVILLA, 2012). Essa análise permite avaliar a habilidade das crianças 

de manipular os sons da fala, expressando oralmente o resultado dessa 

manipulação e é composta por dez subtestes − síntese silábica, síntese 

fonêmica, julgamento de rimas e de aliterações, segmentação silábica e 

fonêmica, manipulação silábica e fonêmica e transposição silábica e 

fonêmica. Dessa forma, o instrumento contempla a avaliação tanto de 

aspectos suprafonêmicos, incluindo a consciência de sílabas, rimas e 

aliterações, quanto da consciência fonêmica propriamente. A criança 

deveria responder às perguntas do teste oralmente após a instrução da 
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avaliadora. Cada subteste possuía uma instrução específica para que 

ficasse clara a tarefa para a criança. Os escores obtidos foram 

comparados com os dados normativos e posteriormente foram 

classificados como desempenho muito baixo, baixo, médio, alto e muito 

alto; 

b) avaliação da consciência fonoarticulatória − utilizou-se o instrumento 

CONFIART (SANTOS, VIEIRA e VIDOR-SOUZA, 2014), composto por 

quatro tarefas que avaliam: a identificação da imagem fonoarticulatória 

(articulema) relacionada ao som; a produção do som diante da imagem 

fonoarticulatória; a identificação da imagem fonoarticulatória por meio da 

palavra e, por fim, a produção da palavra perante a imagem 

fonoarticulatória. Cada tarefa possui itens e cada item corresponde a um 

ponto. Ao final, são somados os pontos e é estabelecido o resultado. 

Deve-se comparar o resultado obtido com os escores propostos pelos 

dados da avaliação; 

c) avaliação eletrofisiológica do PEALL (P300) − foi utilizado o equipamento 

Intelligent Hearing Systems (IHS) com módulo Smart EP de dois canais. A 

avaliação foi realizada com fones de inserção e com eletrodos 

descartáveis. Após a higienização da pele da criança com pasta abrasiva 

Nuprep®, foram posicionados os eletrodos em M1 (mastoide direita) e em 

M2 (mastoide esquerda) e conectados aos canais A e B na entrada 

negativa do pré-amplificador. O eletrodo ativo foi posicionado em Cz 

(vértex craniano) e conectado aos canais A e B na entrada positiva do pré-

amplificador; por fim, o eletrodo terra (Fpz) foi posicionado na fronte. O 

valor da impedância dos eletrodos foi mantido em 1 a 3 kohms. A 

avaliação desse potencial foi realizada com os pares /ba/ e /di/, 

apresentados de forma binaural, a uma intensidade de 75dBnHL. Foram 

utilizados 300 sweeps, 240 frequentes (ba) e 60 raros (di). Foi utilizado o 

paradigma Oddball, fase alternada e polaridade de rarefação. Os filtros 

utilizados foram de 100-3000Hz em janela de 512ms. Os artefatos foram 

considerados em apenas 10%. O computador transmitiu um traçado com a 

imagem do potencial da onda P300 gerado em 300ms pós cada estímulo 

raro, os valores de latência foram medidos em milissegundos (ms) e foram 

obtidos pela identificação das ondas no pico de maior amplitude. A medida 
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da amplitude é em microvolts (µV) e foi considerada da marcação do pico 

ao vale seguinte, conforme consta no equipamento IHS desta pesquisa. 

Para os parâmetros de identificação das ondas, foram utilizados os dados 

de McPherson (1996). 

Após a aplicação dessas avaliações, algumas questões precisam ser levadas 

em consideração. A primeira delas é que a marcação das ondas do PEALL foi 

realizada por duas juízas audiologistas, professoras do Curso de Fonoaudiologia da 

UFSM, que não possuíam conhecimento sobre a identidade das crianças. Obteve-se 

100% de concordância na marcação da onda em relação a sua presença ou 

ausência. 

Foi realizada também a confiabilidade interavaliadores por duas acadêmicas, 

bolsistas de iniciação científica, com experiência em transcrições fonéticas, que 

ficaram responsáveis pelas transcrições do INFONO (CERON, 2015). Para a 

realização desse procedimento, as bolsistas ouviam o áudio e realizavam a 

transcrição sem ter acesso aos dados prévios de determinada criança cuja fala 

estavam transcrevendo. Estimou-se 25% da amostra (n=6) para realizar essa 

conferência e foi calculada a média das transcrições, obtendo-se o valor de 96% de 

concordância nessa etapa prévia ao tratamento. 

3.6.2 Sorteio das crianças nos grupos 

Após o fechamento completo das avaliações, as crianças foram destinadas 

aos grupos desta pesquisa. Foram estabelecidos três grupos de estudos, que são 

descritos detalhadamente na seção “Período de tratamento”, a seguir. 

Desenvolveu-se um aplicativo de sorteio, na linguagem Java, que possibilitou 

que o mesmo fosse realizado sem a repetição de números, assim obteve-se a 

fidedignidade para alocação das crianças nos três diferentes grupos. O sorteio foi 

realizado pela professora orientadora deste projeto e o resultado foi passado para a 

mestranda responsável. 

Os grupos foram compostos por oito crianças cada e suas características 

apresentam-se na Tabela 3, a seguir: 

Tabela 3 − Disposição das crianças quanto a gênero e média de idades dos grupos 
 de terapia 
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Grupos Gênero 
Feminino 

Gênero 
Masculino 

Total Média das 
Idades 

Placebo 2 25% 6 75% 8 100% 6,51 

Ciclos-
Tradicional 

4 50% 4 50% 8 100% 7,48 

SIFALA 4 50% 4 50% 8 100% 7,81 

Fonte: Autora 

Grupos Gênero 
Feminino 

(n)      (%) 

 

Gênero 
Masculino 

(n)      (%) 

 

Total 
 

(n)      (%) 
 

Média das 
Idades 

Placebo 2 25 6 75 8 100 6,51 

Ciclos-
Tradicional 

4 50 4 50 8 100 7,48 

SIFALA 4 50 4 50 8 100 7,81 

 
 
 
 
 

3.6.3 Período de tratamento 

Após o sorteio, as crianças foram tratadas durante 25 sessões, totalizando um 

período de aproximadamente 10 semanas. As crianças compareceram ao SAF três 

vezes durante a semana e os atendimentos duravam 30 minutos. As bolsistas de 

iniciação científica do Centro de Estudos de Linguagem e Fala (CELF), do Curso de 

Fonoaudiologia, foram treinadas previamente para tratar o grupo de terapia que 

utilizou o Modelo de Ciclos Modificado – Ciclos-Tradicional (TYLER, EDWARDS e 

SAXMAN,1987) e para acompanhar o grupo placebo. Foram designadas as bolsistas 
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do último ano de graduação para o grupo do Modelo de Ciclos Modificado (TYLER, 

EDWARDS e SAXMAN, 1987), uma vez que possuíam os estágios de fala 

completados na grade curricular, e as bolsistas do quinto semestre da graduação 

ficaram responsáveis pelo grupo placebo. A mestranda responsável por esta 

pesquisa tratou o grupo que recebeu o tratamento por meio do uso do software 

SIFALA (BRANCALIONI, 2015). Previamente ao início do tratamento, as bolsistas e 

a mestranda passaram por orientações para realizar adequadamente todos os 

processos de cada modelo e para que os estímulos e tratamentos fossem iguais 

para cada criança, reduzindo os possíveis vieses que podem surgir em uma 

pesquisa comportamental com tratamento em diferentes crianças. 

A seguir são descritos os grupos de pesquisa, suas características e a 

estrutura do tratamento. 

O grupo 1 (Placebo) é caracterizado na pesquisa por não receber tratamento 

fonológico específico para os desvios de fala. As crianças deveriam comparecer às 

sessões de atendimento assim como as crianças dos outros grupos que estavam 

recebendo as propostas de tratamento. Atividades lúdicas por meio de jogos foram 

designadas para compor as sessões de atendimento. 

O website escolhido para as atividades lúdicas, que não possuíam a 

estimulação fonológica e/ou auditiva, foi o https://iguinho.com.br/, na seção jogos. 

Esses jogos foram escolhidos com zelo, não apresentando estimulação auditiva 

verbal, apenas estímulos sonoros não verbais próprios de cada jogo. Também se 

manteve o cuidado na escolha dos mesmos para que não estimulassem habilidades 

de aprendizagem, ou seja, que não apresentassem números, letras, entre outros. 

Outro critério importante na escolha dos jogos é que os mesmos fossem realizados 

individualmente, não precisando de outro jogador para a sua realização.  

A estrutura da sessão com tempo determinado de 30 minutos permitia que a 

criança escolhesse os jogos que gostaria dentre aqueles que foram selecionados 

previamente (as bolsistas que atenderam as crianças tinham conhecimento sobre 

quais jogam poderiam ser utilizados). Assim, mais de um jogo poderia ser utilizado 

em cada sessão. A terapeuta, durante a sessão, apenas servia como mediadora na 

escolha dos jogos e nos comandos do computador e do website, caso a criança 

precisasse de auxílio. Além disso, conduzia o início e o término da sessão. Foi 

elaborada uma ficha para cada criança, que era completada pela terapeuta 

apontando qual jogo foi escolhido para cada sessão. 

https://iguinho.com.br/
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No grupo 2 (Ciclos-Tradicional), utilizou-se o Modelo de Ciclos Modificado 

(TYLER, EDWARDS e SAXMAN, 1987) para o tratamento dos DFs. Após a 

conferência descritiva dos processos fonológicos atuantes em cada criança, foram 

selecionados aqueles que possuíam a realização de 40% ou mais de ocorrência na 

fala da criança. A escolha das palavras respeitou os princípios de não sobrecarregar 

a articulação da criança com fonemas que ela não possuía ou nos quais 

apresentava troca fonológica. (TYLER, EDWARDS e SAXMAN,1987). 

Também as palavras utilizadas na terapia foram selecionadas por serem de 

vocabulário fácil para a criança, sendo dissilábicas e trissilábicas, de acordo com o 

contexto fonológico a ser estimulado.  

Em relação à estrutura do tratamento, para cada processo fonológico foram 

determinados dois sons-alvo por meio de seis palavras apresentadas em forma de 

figuras. Cada som-alvo foi estimulado em uma sessão. O fonema poderia ser 

estimulado em duas sessões seguidas, caso não houvesse um mínimo de 20% de 

produções corretas. Ao final do primeiro ciclo, era realizada a sondagem para 

verificar se havia acertos e, caso a sondagem apresentasse 50% ou mais de 

produções corretas, o ciclo poderia ser estimulado no nível da sentença. 

Tanto no início quanto no término da sessão era realizado o bombardeio 

auditivo com uma lista de 15 palavras (diferentes das utilizadas no tratamento) que 

apresentavam o som-alvo e, além disso, era utilizado o fone de ouvido para 

amplificação sonora. A criança recebia o comando de apenas ouvir atentamente as 

palavras, não precisando repeti-las. Foram realizadas atividades de pintura nas 

figuras que possuíam o som alvo a ser estimulado, também alguns jogos foram 

utilizados como ferramenta lúdica, em geral os de tabuleiro, disponíveis no SAF da 

UFSM. 

Em determinado momento da sessão, a terapeuta realizava a prática da 

produção, fornecendo pistas táteis e visuais. Foram criadas situações entre 

terapeuta e criança em que fosse possível observar a fala espontânea das figuras 

estimuladas. Todas as terapeutas seguiram o mesmo delineamento desse modelo e, 

ao final de cada sessão, as terapeutas completavam uma folha com os acertos por 

repetição ou de forma espontânea, bem como as situações de fala incorreta. 

Por sua vez, o grupo 3 utilizou o software SIFALA (BRANCALIONI, 2015) com 

o Modelo de Estratos por Estimulabilidade e Complexidade dos Segmentos. Esse 

modelo apresenta a avaliação de estimulabilidade para os segmentos ausentes no 
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inventário fonético. Essa avaliação foi oferecida apenas para este grupo, por ser um 

dos elementos essenciais para a escolha dos estratos. A estimulabilidade do 

segmento foi analisada de forma isolada na sílaba e na palavra; a correspondência 

da resposta da criança foi marcada no momento da avaliação. Após isso, foram 

gerados os resultados e tornou-se possível realizar a escolha do estrato. 

Portanto, foram analisadas as variáveis do sistema fonológico, do inventário 

fonético e da prova de estimulabilidade (quando a criança apresentava ausência de 

som no inventário fonético). Diante desses resultados, foram escolhidos os estratos 

de tratamento para cada criança desse grupo. 

Essa seleção respeitou a idade da criança e a hierarquia de aquisição 

fonológica. O software possibilita a escolha de oito palavras-estímulo de acordo com 

os ambientes favorecedores, porém, teve-se o cuidado de selecionar palavras que 

não sobrecarregassem a articulação da criança com sons que ela não possuía ou 

nos quais realizasse troca fonológica. Em cada sessão foi estimulado apenas um 

som, caso a criança não atingisse o percentual de 50% de realização correta, o som 

poderia ser estimulado em, no máximo, mais duas sessões e, caso isso 

acontecesse, o software automaticamente trocaria para outro som. O próprio 

software fornecia o percentual dos acertos dos fonemas, fazendo com que a 

terapeuta previsse os avanços. Mesmo assim, para cada sessão foi utilizada uma 

ficha para controle do tratamento, que era completada com o fonema estimulado e 

com a porcentagem. 

Quanto à estrutura do tratamento, apresentam-se os seguintes passos: 

a) linha de base − realizada no primeiro dia de tratamento e também ao 

término do estrato (sondagem), como avaliação complementar, para 

comparar a aquisição dos fonemas do estrato selecionado. Por ser uma 

sondagem disponível na proposta do software, a mesma foi aplicada, 

porém a sessão não foi contabilizada como atendimento específico de 

treino dos segmentos-alvo; 

b) início do tratamento − sempre com o primeiro segmento-alvo determinado 

pelo estrato; 

c) bombardeio auditivo – realizado no início e no final de cada sessão de 

terapia, utilizando o fone de ouvido como amplificação sonora, conforme 

apresentação do SIFALA (BRANCALIONI, 2015);  
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d) treino de imitação do segmento-alvo – imitação do segmento-alvo 

isoladamente (som) e em nível silábico, conforme previsto no SIFALA 

(BRANCALIONI, 2015). Essa tarefa utiliza os recursos audiovisuais em 

que os estímulos são apresentados e a criança deve assistir aos vídeos, 

ouvindo atentamente e, em seguida, realizar a produção; 

e) práticas para colocação do segmento-alvo – quando a criança não era 

capaz de imitar a produção correta do segmento-alvo, isoladamente ou em 

sílaba, um conjunto de estratégias para produção do segmento-alvo, 

propostas no SIFALA (BRANCALIONI, 2015), eram realizadas com a 

finalidade de conscientizar as características de ponto e modo articulatório 

do segmento-alvo, facilitando a sua produção;  

f) discriminação auditiva – as crianças analisaram pares de sílabas e 

identificaram sílabas iguais ou diferentes, conforme atividade lúdica 

disponibilizada no SIFALA (BRANCALIONI, 2015); 

g) estimulação do segmento-alvo em nível de palavra – oito palavras-

estímulo foram treinadas nas dez atividades de brincadeira-treino 

disponíveis no SIFALA (BRANCALIONI, 2015). O software possui dez 

brincadeiras-treino que foram desenvolvidas para o treinamento da 

produção das palavras-estímulo selecionadas para o estrato. São jogos 

lúdicos que buscam a motivação da criança durante o tratamento 

fonológico. Esses jogos foram baseados em atividades tradicionalmente 

conhecidas como jogo da memória, trilha, corrida, porém, confeccionados 

com interação tecnológica. Os jogos são intitulados fonobica, fono-cuca, 

blum-blum, caça-objetos, aventura explosiva, combinagem, caça-som, 

corre-pega, GPFono e roleta maluca. 

A criança poderia escolher de um a dois jogos por sessão, ficando livre para 

optar por aqueles que mais gostasse, uma vez que todos apresentam o mesmo 

objetivo, que é a nomeação dos segmentos-alvo. É importante salientar que todas 

as crianças passaram por todos os jogos. 

Para fins de conhecimento, é relevante dizer que o SIFALA (BRANCALIONI, 

2015) apresenta uma tela para incluir dados de anamnese, um formulário para 

preenchimento de avaliação de nomeação espontânea, um sistema fonológico que 

analisa a sequência dos dados expostos. Na escolha do estrato, o software 

apresenta a classificação dos níveis de produção e também as possíveis 
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generalizações. A seleção das palavras-estímulo é apresentada de acordo com o 

segmento-alvo e a posição silábica, que são dispostos por listas de palavras. A linha 

de base apresenta figuras aleatórias do banco de dados do software, excluindo 

aquelas que foram previamente selecionadas para o tratamento. Aplicando a linha 

de base, é possível coletar, gravar e gerar os percentuais de acertos.  

Para finalizar esta seção, considera-se necessário referir que, em todos os 

grupos, as crianças respeitaram a frequência de atendimento proposta nesta 

pesquisa. Quando, por motivos alheios à vontade da criança, a mesma não 

comparecia à terapia, era realizada a recuperação da mesma na semana de 

tratamento. 

3.6.4 Procedimentos de avaliação para análise pós-tratamento 

Ao término dos tratamentos, foram realizadas as reavaliações do INFONO 

(CERON, 2015), da PCFO (SEABRA e CAPOVILLA, 2012) e da Consciência 

Fonoarticulatória – CONFIART (SANTOS, VIEIRA e VIDOR-SOUZA, 2014) para 

obter os resultados dos aspectos fonológicos das crianças de cada grupo. Duas 

fonoaudiólogas foram responsáveis por aplicar as avaliações relacionadas à fala, 

ambas possuíam conhecimento e experiência nessa área. Também foi realizada a 

confiabilidade interavaliadores do INFONO por bolsistas de iniciação científica do 

CELF, nesta etapa pós-tratamento, obtendo-se média de 94%.  

Quanto aos aspectos auditivos foi realizado o exame eletrofisiológico, PEALL 

e outras duas fonoaudiólogas foram responsáveis por sua realização, essas são 

alunas especiais do PPGDCH, na linha de pesquisa de audioclínica, e possuíam 

conhecimento prévio para a realização de tal exame. Para a marcação das ondas ou 

consenso de ausência de onda, duas juízas audiologistas, professoras do Curso de 

Fonoaudiologia da UFSM, foram responsáveis pelo estabelecimento dos dados do 

PEALL, os quais se mostraram com concordância de 100%. As mesmas não 

apresentavam conhecimento sobre a identidade das crianças nem sabiam a qual 

grupo pertenciam. 

O critério simples-cego foi respeitado nas reavaliações, uma vez que as 

fonoaudiólogas não possuíam conhecimento sobre os critérios da pesquisa e não 

sabiam qual criança pertencia a qual grupo de tratamento. 
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No término das reavaliações, os resultados foram entregues à mestranda 

desta pesquisa e foram agrupados no mesmo banco de dados utilizado para as 

avaliações iniciais, mantendo sigilo sobre os mesmos. 

Com o fim desses procedimentos e da análise dos dados, o grupo 1 − 

Placebo foi encaminhado, dentro desta pesquisa, para receber um dos tipos de 

tratamento fonológico recebidos pelos grupos 2 e 3, propostos sob responsabilidade 

da pesquisadora.  

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As variáveis escolhidas para a análises estáticas caracterizam os aspectos 

fonológicos e auditivos das avaliações aplicadas pré e pós período de tratamento. 

Para os aspectos fonológicos, foram adotadas as variáveis que determinam o 

sistema fonológico, dividindo os sons pelos seguintes critérios: adquiridos, 

parcialmente adquiridos e não adquiridos; inventário fonético, ausência ou presença 

de sons, análise quantitativa do PCC-R (SHRIBERG et al., 1997), traços distintivos 

alterados e processos fonológicos. Foram analisadas também a PCFO (SEABRA e 

CAPOVILLA, 2012) e a avaliação da consciência fonoarticulatória − CONFIART 

(SANTOS, VIEIRA e VIDOR-SOUZA, 2014). 

Para os aspectos auditivos do PEALL, as variáveis foram as medidas de 

latência e amplitude das orelhas direita e esquerda, bem como a descrição 

qualitativa da ocorrência da onda do P300. 

O principal método estatístico utilizado como critério para estimar os efeitos 

em cada grupo de terapia foi o modelo de regressão linear com efeitos mistos 

(FAUSTO et al., 2008; PINHEIRO et al., 2017) para as variáveis de respostas 

quantitativas. Esse modelo utiliza efeito fixo para o grupo de terapia e efeitos 

aleatórios para crianças nos períodos de tratamento, retirando informação dos dados 

de forma mais apurada que os modelos lineares tradicionais, os quais utilizam, 

geralmente, apenas efeitos fixos para as variáveis explicativas. A principal utilidade 

inferencial do modelo de regressão linear está ligada à interpretação dos 

coeficientes significativos, com os quais é possível ter uma estimativa para a 

mudança no patamar dos aspectos fonológicos considerados na pesquisa, entre 

eles: inventário fonético, sistema fonológico, gravidade do DF, traços distintivos e 

processos fonológicos. Também foi utilizado o modelo logístico politômico para as 
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variáveis de respostas qualitativas ordinais, que incluíram a análise do desempenho 

da PCFO (SEABRA e CAPOVILLA, 2012) e a avaliação da consciência 

fonoarticulatória. (SANTOS, VIEIRA e VIDOR-SOUZA, 2014).  

A vantagem da aplicação dos modelos logísticos consiste principalmente na 

determinação do fator de chances por meio da exponencialização dos coeficientes 

estimados. Outros testes envolvidos na validação dos resultados incluem o Exato de 

Fisher, o Shaphiro-Wilk e o Levene T para amostras correlacionadas e Análise de 

Variância. Os testes Qui-Quadrado e o de Wilcoxon foram aplicados para as 

variáveis do PEALL. Para todos os testes de hipóteses foi fixado o nível de 

significância de 0,05. 

Após a explanação detalhada das características desta dissertação de 

mestrado, optou-se por realizar dois artigos acadêmicos que serão apresentados 

nas próximas seções. 
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4 ARTIGO 1 − ASPECTOS FONOLÓGICOS E AUDITIVOS EM DIFERENTES 
 PROPOSTAS DE TRATAMENTO PARA OS CASOS DE DESVIO 
 FONOLÓGICO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

RESUMO  
 
 
Introdução: o desvio fonológico (DF) compromete a organização dos sistemas de sons da 
criança. Em sua fala, a criança apresenta omissões e/ou substituições de fonemas, 
implicando em um discurso ininteligível. O DF pode estar relacionado a alterações nos 
níveis de consciência fonológica e/ou fonoarticulatória e nas habilidades do Potencial 
Evocado Auditivo de Longa Latência (PEALL). Para tratar a dificuldade nos aspectos 
fonológicos como inventário fonético, sistema fonológico e gravidade do DF, as crianças 
precisam passar por terapia para os desvios de fala. Na literatura, há modelos terapêuticos 
que comprovam sua eficácia, como o Modelo de Ciclos Modificado. Recentemente, foi 
desenvolvido o Modelo de Estratos por Estimulabilidade e Complexidade dos Segmentos, 
apresentado em um software de intervenção para fala (SIFALA). Objetivo: comparar os 
aspectos fonológicos presentes no DF, os resultados dos testes de consciência fonológica e 
fonoarticulatória e, por fim, os aspectos auditivos que incluem as habilidades do PEALL em 
crianças randomizadas em três grupos – Placebo, Ciclos-Tradicional e SIFALA. 
Metodologia: ensaio clínico randomizado registrado sob número identificador 
NCT02935062, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o número 

28053914.1.0000.5346. A amostra de 24 crianças (média de idade de 7,2 anos), oito em 
cada grupo. Foram realizadas 25 sessões de terapia com frequência de três vezes por 
semana. Os grupos foram tratados pelo Modelo de Ciclos Modificado (Ciclos-Tradicional), 
pelo Modelo de Estratos por Estimulabilidade e Complexidade dos Segmentos propostos no 
software SIFALA (SIFALA) e o grupo placebo não recebeu nenhum tipo de terapia 
fonológica especificamente. Foram realizadas avaliações antes e após o período de 
tratamento para posterior análise da eficácia dos tratamentos. Foi utilizado o modelo de 
regressão linear com efeitos mistos para os aspectos fonológicos de inventário fonético, 
sistema fonológico e gravidade do DF, além do modelo logístico politômico para os testes de 
consciência fonológica e fonoarticulatória e, por fim, os testes Qui-quadro e Wilcoxon para o 
PEALL, todos baseados em nível de significância de p<0,05. Resultados: para a variável 
inventário fonético, o modelo de regressão linear mostrou-se significante para o grupo 
SIFALA. Em relação ao sistema fonológico, tanto o grupo Ciclos-Tradicional quanto o 
SIFALA apresentaram resultados evidentes. O Ciclos-Tradicional apresentou mais fonemas 
adquiridos e diminuiu o número de fonemas considerados não adquiridos. Para o SIFALA, o 
número de fonemas não adquiridos diminuiu em relação à avaliação inicial. O Percentual de 
Consoantes Corretas-Revisado demonstrou que as crianças progrediram em relação ao 
nível inicial da gravidade. A consciência fonológica demonstrou que as terapias permitiram 
uma tendência para a troca de nível dessa avaliação, o que é diferente para a consciência 
fonoarticulatória, em que não foram evidenciados resultados. A ocorrência da onda P300 
aumentou, após o período de tratamento, em todos os grupos, e os valores de latência e 
amplitude foram significativos para o grupo Ciclos-Tradicional. Conclusão: os tratamentos 
propostos para os casos de DF foram efetivos para o progresso das variáveis estudadas. 
Observam-se, ainda, as peculiaridades de cada modelo terapêutico, o conhecido Ciclos-
Tradicional e o inovador e lúdico, desenvolvido em formato de software − SIFALA. 
 
 
Palavras-chave: Criança. Linguagem. Percepção Auditiva. Distúrbio de Fala. Reabilitação 
dos Desvios de Fala. 
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: Speech sound disorder (SSD) compromises the organization of 
children’s sound systems. In the speech, the children could present phonemes 
omission and/or substitutions, implying in an unintelligible speech. SSD could be 
related to changes in phonological and/or phonoartilatory awareness and in the 
Long-Auditory Evoked Potential (LAEP) skills that can be observed by the lantecy 
and amplitude of the P300 wave. Objective: Compare the phonological aspects 
present in SSD, the results of the phonological and phonoarticulatory awareness 
testes, finally, the auditory aspects that includes the skills of the LAEP in childrens 
that were submitted into three groups- Placebo, Traditional Cycles and SIFALA. 
Methods: Randomized clinical Trial, registered under the number NCT02935062, 
approver by the Ethics Committee Research with the number 036413. The therapy 
groups were drawm totaling 24 children (mean age 7.2 years old), composed by eight 
in each groups, and were submitted to 25 therapy sessions, three times a week. The 
groups were treated by the Modified Cycles Model (Traditional-Cycles), the 
Stimulability and Complexity Model of Segments proposed in the SIFALA software, 
and the placebo group did not receive any type of phonological therapy specifically. 
Evaluations were performed before and after the period of treatment for further 
analysis of the efficacy from the treatments. The linear regression model with mixed 
effects was used for the phonological aspects of the phonetic inventory, phonological 
system and for the severity of the SSD, as well as the logistic model for phonological 
and phonoarticulatory awareness tests and, lastly, was used the Chi- Square and 
Wilcoxon tests for the LAEP,all based on significance level of p <0.05. Results: For 
the phonetic inventory variable, the linear regression model was significant for the 
SIFALA group. In relation to the phonological system, both the Cycles-Traditional 
group and SIFALA presented evident results. The Traditional Cycles presented more 
acquired phonemes and decreased the number of phonemes considered not 
acquired. For SIFALA, the number of non-acquired phonemes decreased compared 
to the initial evaluation. The Percentage of Correct Consonants-Revised, which infers 
the severity of the SSD, showed that children progressed compared with the initial 
level of severity. The phonological awareness showed that the therapies allowed a 
tendency to change the level of this evaluation, which is different for the 
phonoarticulatory conscience, in which no results were evidenced. The occurrence of 
the P300 wave increased after the period of treatment in all groups, and the latency 
and amplitude values were significant for the Traditional-Cycles group. Conclusion: 
the treatments proposed for the cases of SSD were effective for the progress of the 
studied variables. Also were observed the peculiarities of each therapeutic model, the 
well-known Cycles-Traditional and the innovative and playful, developed in the 
software format - SIFALA. 
 
 
Key-words: Children. Language. Auditory Perception. Speech Sound Disorders. 
Rehabilitation of Speech Sound Disorders. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

As crianças que apresentam desvio fonológico (DF) possuem uma 

organização do sistema de sons (fonemas) que é divergente em relação à língua-

alvo em que se encontram inseridas, tornando-o insuficiente para a comunicação. 

Esse sistema de sons da língua geralmente apresenta ausência de algum som ou a 

substituição de um som por outro.1   

Para confirmar a hipótese de que uma criança possui DF, são necessárias 

avaliações que auxiliem o profissional, no diagnóstico, a saber quais as trocas 

fonológicas e, ainda, prever qual tipo de tratamento é, possivelmente, o mais eficaz 

para o caso. Quanto mais efetivo for o tratamento, mais rápida será a recuperação 

da fala da criança, tornando a comunicação inteligível.2  

De maneira geral, crianças que apresentam DF possuem alterações no nível 

de consciência fonológica (reflexão da representação mental dos sons) e no de 

consciência fonoarticulatória (reflexão sobre ponto e modo articulatórios). Essa 

associação repercute nos níveis linguísticos comunicativos da fala das crianças.3  

A consciência do som e da articulação são fatores proeminentes nos casos de 

DF.4 Por serem dificuldades específicas de produção e percepção da fala 

associadas à organização mental e ao estabelecimento de um sistema fonológico 

adequado, torna-se necessário avaliar os níveis de consciência fonológica e 

fonoarticulatória em crianças com DF. Além disso, o DF pode estar relacionado a 

déficits nas habilidades de memória, cognição e percepção auditiva. Essa tríade é 

fundamental para internalizar os contextos fonológicos, uma vez que o som é input, 

reconhecimento por meio da audição.5 Tais habilidades, quando alteradas, 

demonstram instabilidade na representação dos fonemas, o que dificulta a 

percepção do discurso, limitando essas habilidades, que auxiliam a aquisição dos 

contextos fonológicos da linguagem oral.6 Assim, memória, cognição e percepção 

auditiva são fundamentais na compreensão das pistas acústicas contidas nos sinais 

de fala. 

As habilidades de memória, atenção e cognição fazem parte do 

processamento fonológico e são funções cognitivas superiores que dependem da 

ativação de áreas do córtex central. É necessário entender de que forma essas 

habilidades atuam no compartilhamento das informações fonológicas que serão 

interpretadas pela criança. A avaliação eletrofisiológica do Potencial Evocado 



74 

 

Auditivo de Longa Latência (PEALL) refere-se à atividade elétrica das vias auditivas 

centrais, permitindo a mensuração, de forma objetiva, do processamento da 

informação auditiva em função do tempo. Esse potencial avalia as atividades de 

atenção, percepção, discriminação e reconhecimento de sons, sendo considerado 

um instrumento de investigação em crianças com DF.7-8 Com essa avaliação 

eletrofisiológica, obtém-se a onda P300, que se infere do potencial cognitivo gerado 

pelo PEALL. 

Há diversas opções de tratamento fonológico que contribuem para adequar a 

fala da criança, são os denominados modelos fonológicos, como o Modelo de 

Ciclos,9 o Modelo ABAB-Retirada e Provas Múltiplas,10 o Pares Mínimos,11 entre 

outros. Esses modelos são tradicionalmente utilizados por fonoaudiólogos e foram 

testados cientificamente por meio de pesquisas as quais demonstraram sua eficácia 

para o tratamento do desvio fonológico. No Brasil, esses modelos começaram a ser 

utilizados para falantes do Português Brasileiro na década de 1990, desde então, 

são estudadas as comparações que possam existir entre eles e as generalizações 

obtidas na fala da criança.12 

Dentre esses tratamentos fonológicos, existe o Modelo de Ciclos, proposto 

por Hodson (1983),9 e adaptado para o Modelo de Ciclos Modificado (abordado 

nesta pesquisa), proposto por Tyler, Edwards e Saxmann (1987),13 que tem como 

objetivo de tratamento a eliminação de processos fonológicos operantes na fala da 

criança. Esse modelo utiliza ciclos para organizar a terapia de acordo com os 

processos fonológicos alterados da criança. 

Cada ciclo é composto por três processos, sendo iniciado pelo nível de 

palavra; após, ao término desse ciclo, é realizada uma sondagem para ver se a 

criança está apta a passar para o nível da sentença. Na interação desse modelo, a 

terapeuta é responsável por mediar a sessão, com o objetivo de facilitar a 

emergência de novos padrões fonológicos, disponibilizando estratégias para a 

produção oral e utilizando atividades/jogos para abranger a nomeação espontânea. 

Há o bombardeio auditivo, realizado com amplificação sonora (fones de ouvido), 

aplicado no início e no final de cada sessão, no qual são utilizadas 15 palavras, 

contendo o som-alvo da sessão, diferentes das abordadas em terapia. Pode-se 

caracterizar esse modelo como uma forma tradicional de realizar o tratamento com 

base fonológica.14. 
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Recentemente foi desenvolvida, para crianças falantes do Português 

Brasileiro, uma nova proposta terapêutica, também de base fonológica, denominada 

Modelo de Estratos por Estimulabilidade e Complexidade dos Segmentos.15  

Esse modelo é fundamentado no nível de produção do segmento e utiliza a 

hierarquia implicacional dos traços distintivos, as análises do sistema fonológico e as 

generalizações. Dispõe de quatro estratos, que propõem a ordem dos segmentos-

alvo (fonemas) a serem estimulados de acordo com o nível de produção do 

segmento e a sua complexidade. A complexidade é baseada no Modelo 

Implicacional de Complexidade de Traços (MICT).16 Para a escolha do estrato, 

quando as crianças apresentam segmentos ausentes em seus inventários fonéticos, 

são submetidas à prova de estimulabilidade.  

A seleção das palavras-estímulo é definida por ambientes favoráveis a sua 

produção. O Modelo de Estratos por Estimulabilidade e Complexidade dos 

Segmentos15 foi desenvolvido em formato de software (linguagem Java), utilizando o 

recurso do computador, e nomeado como Software de Intervenção para Fala 

(SIFALA).15 Durante o tratamento fonológico, o SIFALA15 permite o treino da 

produção dos sons, disponibilizando recursos audiovisuais. As tarefas de nomeação 

e repetição das palavras são desenvolvidas em 10 brincadeiras-treino 

confeccionadas para o software.  

 Pode-se inferir que esse modelo é inovador em comparação aos tratamentos 

tradicionais, uma vez que utiliza atividades lúdicas; treino dos segmentos, 

proporcionando feedback visual e auditivo; recursos tecnológicos e interativos. 

Conhecendo essas diferenças, tem-se a possibilidade de selecionar o tratamento 

mais efetivo para os diferentes casos de DF.17-18 A fim de contribuir para a seleção 

de um tratamento mais eficaz, é fundamental que se desenvolvam pesquisas 

científicas para comprovar os resultados, benefícios e avanços dos diferentes 

tratamentos. 

Diante disso, o objetivo desta pesquisa é o de comparar os aspectos 

fonológicos (inventário fonético, sistema fonológico, gravidade do DF); a consciência 

fonológica; a consciência fonoarticulatória e os aspectos auditivos (latência e 

amplitude do PEALL) de crianças com DF submetidas a tratamento fonológico com 

um grupo controle ativo Placebo. Os grupos dos tratamentos fonológicos dividem-se 

em: grupo Ciclos-Tradicional, que utilizou o  Modelo de Ciclos Modificado,13 e o 
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grupo SIFALA15 com o Modelo de Estratos por Estimulabilidade e Complexidade dos 

Segmentos.15 

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa é do tipo ensaio clínico randomizado de caráter exploratório e 

comparativo, utilizando abordagem quantitativa. O método de ensaio clínico 

randomizado contribui como ferramenta de procedimento preferencial no auxílio dos 

experimentos clínicos, sendo capaz de testar o efeito de distintas abordagens de 

tratamento. Os integrantes de cada grupo são escolhidos de forma aleatória, assim é 

possível controlar as variáveis a serem estudadas, buscando, então, a identificação 

entre os grupos.19 

A aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) está registrada sob o 

número 28053914.1.0000.5346, respeitando a Resolução 466/12 da Leis de 

Diretrizes da Saúde. O ensaio clínico randomizado foi registrado na plataforma 

Clinical Trials com número identificador NCT02935062.  

Foi concedida autorização institucional para realização dos procedimentos na 

clínica escola da instituição de ensino. Os pais/responsáveis concederam 

autorização para a realização da pesquisa por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e as crianças foram convidadas a 

participar mediante o assentimento livre da participação da criança.  

4.3 CAUSÍSTICA 

Para determinar o número de crianças participantes da pesquisa, foi realizado 

um cálculo amostral considerando a variável quantitativa de maior significância que 

infere mais resultados da pesquisa, Percentual de Consoantes Corretas-Revisado 

(PCC-R),20 e utilizando o desvio padrão, que demonstra as possíveis variâncias que 

o PCC-R20 apresenta, baseado em estudo semelhante.21 O erro amostral adotado foi 

de 7%. O cálculo apresentou número de 24 crianças para a tipologia deste ensaio 

clínico randomizado. 

Foram inicialmente avaliadas 35 crianças na faixa etária entre quatro anos e 

11 meses e oito anos e 11 meses. Essas crianças foram recrutadas do setor de 

triagem fonoaudiológica do Serviço de Fonoaudiologia de uma instituição de ensino 
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superior e possuíam hipótese inicial de DF. Foram previamente realizadas a 

anamnese geral e a avaliação fonológica por meio do Instrumento de Avaliação 

Fonológica – INFONO, proposto por Ceron (2015).22 

O INFONO22 é um instrumento desenvolvido em software que propicia a 

avaliação das 19 consoantes do Português Brasileiro, permitindo a coleta dos dados 

da fala, transcrição fonética e análise dos resultados do inventário fonético, do 

sistema fonológico com a análise contrastiva, além da análise por processos 

fonológicos. Diante dessas análises, foi possível verificar a gravidade do DF, 

obtendo-se o PCC-R,20 o qual classifica e categoriza o DF em: desvio leve (86 a 

100%); desvio moderado leve (66 a 85%); desvio moderado grave (51 a 65%) e 

desvio grave (< 50%). 

Foi realizada a confiabilidade interavaliadores das transcrições da avaliação 

do INFONO,22 obtendo-se média de 96%. Posteriormente, foi realizada a avaliação 

das estruturas e funções orofaciais, pelo protocolo de Avaliação Miofuncional 

Orofacial com Escores (AMIOFE),23 e a avaliação audiológica básica. 

Com essas avaliações foi possível verificar quais crianças possuíam critérios 

de elegibilidade ao estudo. Os critérios de inclusão foram: apresentar a idade de 

avaliação da pesquisa, entre quatro anos e 11 meses e oito anos e 11 meses; 

limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade; curva timpanométrica do tipo 

A e reflexos acústicos presentes. Além disso, as crianças deveriam demonstrar 

compreensão adequada a sua idade mental e capacidade intelectual para o 

desenvolvimento da linguagem (observados durante a interação com a criança) e ter 

a disponibilidade de comparecer à instituição três vezes por semana para sessão de 

tratamento com duração de 30 minutos. 

Os critérios de exclusão foram: presença de comprometimento neurológico, 

emocional e/ou cognitivo (relatados na anamnese); outras alterações de 

fala/linguagem as quais não se caracterizam como DF; comprometimento das 

estruturas e funções do sistema estomatognático; ter realizado terapia 

fonoaudiológica anteriormente. Considerando os critérios de elegibilidade e o cálculo 

amostral, 24 crianças foram incluídas na presente pesquisa. 

Das 35 crianças inicialmente avaliadas, 11 foram excluídas por apresentarem 

alterações de linguagem oral, desvios fonético-fonológicos e alteração de frênulo 

lingual. 
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Das 24 crianças, 14 (58,3%) eram do gênero masculino e 10 (41,7%) do 

feminino. A faixa etária variou entre quatro anos e 11 meses e oito anos e 11 meses, 

apresentando média de idade de seis anos e dez meses, desvio padrão de 0,89 

anos e coeficiente de variação de 13,1%. O teste para igualdade de médias não 

evidenciou diferenças significativas na média de idade entre os gêneros (p= 0,7282), 

indicando que a amostra é homogênea em relação à idade.  

4.4 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

4.4.1 Procedimentos de avaliação pré-tratamento 

Após identificar as crianças que cumpriam os critérios de elegibilidade do 

estudo, outras avaliações complementares à pesquisa foram realizadas por 

fornecerem informações pertinentes aos casos de DF. 

Realizou-se a Prova de Consciência Fonológica por Produção Oral (PCFO)24 

e a avaliação da consciência fonoarticulatória.25  

A PCFO24 contempla a avaliação de aspectos suprafonêmicos, incluindo a 

consciência de sílabas, rimas, aliterações e a consciência fonêmica propriamente. 

Os escores obtidos pela pontuação de acertos nas tarefas foram comparados com 

os dados normativos da PCFO,24 sendo o desempenho classificado em: muito baixo, 

baixo, médio, alto e muito alto. 

A avaliação da consciência fonoarticulatória foi realizada por meio do 

instrumento CONFIART.25 Esse instrumento é composto por quatro tarefas, as quais 

avaliam a identificação da imagem fonoarticulatória (articulema) relacionada ao som; 

a produção do som diante da imagem fonoarticulatória; a identificação da imagem 

fonoarticulatória por meio da palavra e, por fim, a produção da palavra perante a 

imagem fonoarticulatória. Os escores do total do CONFIART25 foram classificados, 

de acordo com o padrão do instrumento, em desempenho baixo, médio baixo, médio 

alto ou alto.  

Além dessas avaliações, foi realizada a avaliação eletrofisiológica do PEALL.  

Para tal, foi utilizado o módulo Smart EP da Intelligent Hearing Systems (IHS), de 

dois canais, com eletrodos de superfície descartáveis, após higienização da pele da 

criança com pasta abrasiva Nuprep®. O eletrodo ativo foi posicionado em Cz (vértex 

craniano) e conectado aos canais A e B, na entrada positiva do pré-amplificador. Os 



79 

 

eletrodos de referência foram colocados nas posições M1 (mastoide direita), M2 

(mastoide esquerda) e conectados aos canais A e B, respectivamente, na entrada 

negativa do pré-amplificador. O eletrodo terra (Fpz) foi posicionado na fronte. A 

impedância foi mantida entre 1-3 kohms e foram utilizados fones de inserção. As 

crianças, no momento do exame, deveriam estar descansadas e confortáveis no 

ambiente. As mesmas foram treinadas para a realização do exame, certificando-se 

de sua compreensão, e orientadas a prestar atenção apenas nos estímulos raros, 

realizando a marcação em formato de traços em um papel. Foram considerados os 

exames em que a criança acertou a porcentagem de 90 a 95% dos estímulos raros. 

Os estímulos verbais utilizados foram os pares /Ba/ e /Di/. Esse contraste de fala foi 

utilizado em outro estudo por facilitar a percepção do exame.26 

O número de estímulos apresentados foi o de 300, sendo 240 frequentes e 60 

raros. Foi utilizado o paradigma Oddball, a fase alternada e a polaridade de 

rarefação. Os filtros utilizados foram de 100-3000Hz em janela de 512ms. A 

intensidade de apresentação foi de 75dB nHL. Aceitou-se apenas 10% de artefatos. 

Para a marcação da onda P300, observou-se a onda de maior pico e amplitude após 

o complexo P1-N1-P2-N2, que também é gerado pelo PEALL, antecede ao P300. A 

amplitude foi considerada da marcação do pico ao vale seguinte, conforme consta 

no equipamento IHS. Como parâmetro de identificação desses componentes, 

utilizou-se os dados de McPherson (1996).27 A identificação da latência do P300 foi 

medida em milissegundos (ms), e a amplitude, em microvolts (µV). 

Tanto a aplicação do INFONO,22 descrito na casuística da seleção da 

amostra, quanto a aplicação dessas três avaliações complementares – PCFO,24 

avaliação da consciência fonoarticulatória25 e PEALL − foram realizadas pela autora 

principal desta pesquisa. As ondas do PEALL foram marcadas por duas juízas 

audiologistas, de forma individual, ambas apresentavam conhecimento sobre esse 

potencial e não apresentavam conhecimento sobre a identidade das crianças. 

Obteve-se concordância de 100% na marcação da onda ou no consenso da 

ausência da mesma. 

4.4.2 Tratamentos 

As crianças foram divididas em três grupos: grupo 1 – Placebo; grupo 2 – 

Ciclos-Tradicional13 e grupo 3 − SIFALA.15 A constituição dos sujeitos nos grupos foi 
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obtida por sorteio aleatório, sem repetição, em um programa desenvolvido, na 

linguagem JAVA, especificamente para esta pesquisa. Cada grupo foi constituído 

por oito crianças. No grupo 1, composto por duas crianças do gênero feminino e seis 

do masculino, a média de idade foi de 6,51; o grupo 2 apresentou média de idade de 

7,48 e o grupo 3 de 7,81. Tanto no grupo 2 quanto no grupo 3, a composição foi de 4 

crianças do gênero feminino e 4 do masculino. Todas as crianças foram submetidas 

a um período de tratamento intensivo no qual foram realizadas três sessões por 

semana, com duração de 30 minutos cada, totalizando 25 sessões.  

Os tratamentos funcionaram da seguinte forma: 

a) grupo 1 − Placebo − as crianças não receberam nenhum tipo de 

tratamento e/ou treinamento fonológico, ou seja, não foram estimuladas a 

produção correta dos sons nem as habilidades fonológicas e auditivas. As 

crianças apenas utilizavam o recurso do computador para jogar/brincar. A 

escolha dos jogos respeitou o critério de não apresentarem estímulos 

verbais que envolvessem habilidades de aprendizagem, como números e 

letras; habilidades de consciência fonológica ou treinamento auditivo. Os 

jogos utilizados foram acessados no endereço eletrônico 

https://iguinho.com.br/, na seção jogos. A terapeuta era mediadora da 

sessão apenas para o auxílio na escolha ou troca de jogos. Ao término das 

25 sessões e das avaliações realizadas após o tratamento, essas crianças 

receberam a intervenção fonoaudiológica adequada, respeitando as 

questões éticas da pesquisa; 

b) grupo 2 – Ciclos-Tradicional − foi utilizado o Modelo de Ciclos 

Modificado.13 A seleção dos processos fonológicos considerou a 

ocorrência de pelo menos 40% de realização. A seleção de palavras para 

o tratamento obteve o cuidado de utilizar apenas contextos fonológicos 

presentes na fala da criança, sendo a única dificuldade o fonema-alvo a 

ser estimulado. A estrutura das sessões foi realizada de acordo com a 

proposta do modelo,13 utilizando bombardeio auditivo no início e no final de 

cada sessão; estratégias para facilitação da produção dos sons; figuras 

com imagens correspondentes às palavras e jogos que despertassem o 

interesse da criança; 

c) grupo 3 – SIFALA – O tratamento utilizou o software SIFALA15 com o 

Modelo de Estratos por Estimulabilidade e Complexidade dos Segmentos. 

https://iguinho.com.br/
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A seleção dos estratos respeitou a idade da criança, a hierarquia da 

aquisição e as possíveis generalizações. Além disso, a estrutura das 

sessões possibilitou realizar as atividades de bombardeio auditivo, treino e 

práticas de imitação do segmento, discriminação auditiva e estimulação do 

segmento-alvo, em nível de palavra, utilizando brincadeiras-treino. Essa 

mesma estrutura foi proposta em estudo semelhante.17 Os segmentos-alvo 

foram escolhidos, em até quatro estratos, em relação ao MICT, de acordo 

com os resultados da prova de estimulabilidade composta no software, 

sendo eles: baixa produção do segmento direcionada para menor 

complexidade do MICT, baixa produção do segmento direcionada para 

maior complexidade do MICT, alta produção do segmento direcionada 

para menor complexidade do MICT e alta produção do segmento 

direcionada para maior complexidade do MICT.17  

As crianças do grupo Placebo e do grupo Ciclos-Tradicional13 foram tratadas 

por acadêmicas do Curso de Fonoaudiologia, bolsistas de iniciação científica, as 

quais receberam treinamento prévio para respeitar os critérios metodológicos e 

foram orientadas semanalmente para observar a continuidade das atividades. Por 

sua vez, as crianças do grupo SIFALA15 foram tratadas pela autora principal da 

pesquisa, que possuía domínio e conhecimento em relação ao SIFALA.15 

4.4.3 Procedimentos de avaliação pós-tratamento 

Após o tratamento dos grupos, duas fonoaudiólogas sem conhecimento da 

pesquisa e com experiência na área de fala e linguagem aplicaram o INFONO,22 a 

PCFO,24 e a avaliação da consciência fonoarticulatória.25 Foi realizada a 

confiabilidade do INFONO22 interavaliadores, obtendo média de 94%.  

O PEALL foi conduzido por duas fonoaudiólogas sem relação com a pesquisa 

e com experiência prévia no exame. Também a marcação da onda ou da ausência 

da mesma foi realizada por duas audiologistas, cegas ao estudo, de forma individual. 

Houve concordância de 100% para o valor estabelecido pelas juízas na marcação 

da onda. Os procedimentos de avaliação e de reavaliação respeitaram o critério 

simples-cego do ensaio clínico randomizado, em que as reavaliações foram 

realizadas por profissionais alheios aos detalhes e procedimentos da pesquisa. 
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4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Utilizou-se o método estatístico aplicado por meio do modelo de regressão 

linear com efeitos mistos.28-29 Com esse modelo, estimaram-se os efeitos, em cada 

grupo de terapia, para as variáveis quantitativas. Esse modelo utiliza um efeito fixo 

para os grupos de terapia e efeitos aleatórios para as crianças durante o período de 

tratamento. Dessa forma, as informações dos dados são mais precisas em 

comparação aos modelos lineares tradicionais, os quais utilizam efeitos fixados para 

as variáveis explicativas. 

A finalidade de utilizar um modelo de regressão linear está ligada à 

interpretação dos coeficientes significativos, com os quais é possível ter uma 

estimativa para evidenciar as mudanças nos aspectos fonológicos e auditivos 

considerados na pesquisa, dentre eles: inventário fonético, sistema fonológico e 

PCC-R.20 

Também foi utilizado o modelo logístico politômico para as variáveis de 

respostas qualitativas ordinais, que incluíram a análise do desempenho na PCFO24 e 

a análise da consciência fonoarticulatória.25 Os modelos politômicos consistem 

principalmente em estimar as chances de mudança de nível, por meio da 

exponencialização dos coeficientes. Para as variáveis auditivas do PEALL, foram 

utilizados os testes Qui-Quadrado e o de Wilcoxon. Os grupos de terapia são 

comparados com o grupo Placebo, que, neste modelo, serve como referência. 

4.6 RESULTADOS 

A Tabela 1 apresenta a média do número de sons presentes no inventário 

fonético nos grupos Placebo, Ciclos-Tradicional e SIFALA. 

Tabela 1 − Média do número de sons presentes no inventário fonético por grupo de 
 terapia e período de tratamento 

Grupo de terapia Pré-tratamento Pós-tratamento Diferença p-valor 
 Média DP Média DP   

Placebo 16,13 2,85 16,50 2,88 -0,375 0,197 
Ciclos-Tradicional 15,50 3,34 17,37 2,44 -1,875 0,002 
SIFALA 16,13 1,89 18,50 0,53 -2,375 0,004 

Fonte: Autora. 
Nota: p-valor = valor estatístico do Teste T Student para amostras correlacionadas. DP = Desvio 
Padrão. 
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Verifica-se que a média do número de sons presentes no inventário fonético, 

após o tratamento, aumentou para os grupos Ciclos-Tradicional13 e SIFALA,15 sendo 

essa diferença estatisticamente significativa, diferentemente do que foi observado no 

grupo Placebo, em que não houve diferença estatística. Esse achado revela que as 

crianças do grupo Ciclos-Tradicional13 e SIFALA,15 após o período de tratamento, 

apresentaram incremento de sons em seus inventários fonéticos.  

Para verificar a existência de interação entre os grupos de terapia e o 

benefício do período de tratamento (pré e pós), foi aplicado o modelo de regressão 

linear com efeitos mistos.28  

Dessa forma, o ajuste do inventário fonético presente nos grupos de terapia, a 

interação entre grupos e o período de tratamento são apresentados os resultados da 

Tabela 2, a qual incluiu cada fator do modelo com os respectivos coeficientes 

estimados: o erro padrão do coeficiente (EP); o valor da estatística T, a qual é 

utilizada para verificar a significância do coeficiente estimado, e o valor exato de 

significância associado à estatística do teste. 

Para a leitura da Tabela 2, deve-se observar primeiramente a significância 

dos coeficientes de grau mais elevado, isto é, das interações entre as variáveis, o 

tipo de terapia e o período de tratamento. Como as interações entre período de 

tratamento e grupo de terapia Ciclos-Tradicional13 e período de tratamento e grupo 

de terapia SIFALA15 foram significativas, pode-se afirmar que a diferença do grupo 

SIFALA15 em relação ao Placebo é mais significativa que a diferença do grupo 

Ciclos-Tradicional13 em relação ao Placebo, o qual é utilizado como terapia de 

referência. O efeito Placebo está incluído na média geral do modelo e é apresentado 

pelo termo intercept, pois é a referência com a qual as demais terapias são 

comparadas. 

O processo inicia com a avaliação da significância dos coeficientes de grau 

mais alto (as interações), o qual deve ser inferior a 0,05 para que seja considerado 

significativo. Observa-se o efeito de período de tratamento, período inicial fator 

“Pós”, o qual compara a evolução de todos os indivíduos do pré ao pós, 

conjuntamente, sem distinção de tipo de terapia. Finalmente, caso nenhum dos 

coeficientes anteriores seja significativo, deve-se observar os coeficientes do fator 

tipo de terapia, os quais testam, sem distinção de período de tratamento, as 

diferenças globais das terapias Ciclos-Tradicional13 e SIFALA15 em relação ao 

Placebo. 
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Tabela 2 − Inventário fonético presente por grupo de terapia e período de tratamento 

Fatores Coeficientes EP T p-valor 

Intercept 16,13 0,975 16,536 0,000 
Ciclos-Tradicional -0,625 1,379 -0,453 0,655 
SIFALA 0,000 1,379 0,000 1,000 
Pós 0,375 0,427 0,878 0,390 
Ciclos-Tradicional: pós 1,500 0,604 2,484 0,021 
SIFALA: pós 2,000 0,604 3,312 0,003 

Fonte: Autora. 
Nota: p-valor < 0,05. 

Além disso, pode-se observar, na Tabela 2, que, quando consideradas todas 

as crianças como um único grupo (Pós), não foi observada diferença entre os 

tratamentos de modo geral (p=0,390). Comparando os grupos de terapia pré e pós-

tratamento, nota-se que o grupo de crianças utilizando o SIFALA15 apresentou uma 

mudança significativa (p=0,003), no período pós-tratamento, em relação à mudança 

obtida pelo grupo Placebo. A evidência de mudança foi mais fraca, no pós-

tratamento, para as crianças na terapia Ciclos-Tradicional13 (p=0,021). 

Na Tabela 3, é apresentada a média de fonemas não adquiridos, 

parcialmente adquiridos e adquiridos no sistema fonológico pré e pós-tratamento por 

grupo de terapia.  

Tabela 3 − Média dos fonemas não adquiridos, parcialmente adquiridos e adquiridos 
 do sistema fonológico por grupo de terapia e período de tratamento 

Grupo de 
terapia 

Fonemas não 
adquiridos 

Fonemas 
parcialmente 
adquiridos 

Fonemas 
adquiridos 

 
Pré-T Pós-T p-

valor 
Pré-T Pós-T p-

valor 
Pré-T Pós-T p-

valor 

 Média 
(DP) 

Média 
(DP) 

 
Média 
(DP) 

Média 
(DP) 

 
Média 
(DP) 

Média 
(DP) 

 

Placebo 3,13 
(2,85) 

2,50 
(2,88) 

0,095 0,88 
(1,13) 

0,88 
(1,73) 

1,000 15,00 
(3,02) 

15,63 
(3,16) 

0,139 

Ciclos-
Tradicional 

4,00 
(3,30) 

2,63 
(3,46) 

0,004 1,63 
(0,92) 

1,00 
(1,07) 

0,279 13,38 
(2,88) 

15,38 
(4,21) 

0,022 

SIFALA 3,88 
(2,80) 

1,63 
(1,60) 

0,017 1,38 
(1,69) 

2,13 
(1,96) 

0,378 13,75 
(3,33) 

15,25 
(3,45) 

0,104 

Fonte: Autora. 
Nota: p-valor < 0,05. DP = Desvio Padrão. 
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Verifica-se que, no grupo Placebo, não ocorreram mudanças significativas. No 

grupo Ciclos-Tradicional,13 ocorreram mudanças significativas em relação aos 

fonemas não adquiridos e adquiridos, evidenciando que as crianças tratadas nesse 

grupo adquiriram, em média, maior número de sons em seus sistemas fonológicos. 

No grupo SIFALA,15 ocorreram mudanças significativas apenas em relação aos 

fonemas não adquiridos, evidenciando que os fonemas não adquiridos evoluíram 

para a classe de fonemas parcialmente adquiridos ou adquiridos. 

Para verificar a existência de interação entre os grupos de terapia e a 

aquisição de fonemas no sistema fonológico, também foi utilizado o modelo de 

regressão linear com efeitos mistos. A aplicação do modelo, respeitando os critérios 

adotados (explicados na Tabela 2, acima), evidenciou que houve significância 

estatística apenas para os fonemas não adquiridos, conforme apresentado na 

Tabela 4. 

Tabela 4 − Sistema fonológico não adquirido por grupo de terapia e período de 
 tratamento 

Fatores Coeficiente SE T p-valor 

Intercept 3,125 1,057 2,956 0,008 

Ciclos-Tradicional 0,875 1,495 0,585 0,565 

SIFALA 0,750 1,495 0,502 0,621 

Pós -0,625 0,496 -1,261 0,221 

Ciclos-Tradicional: Pós -0,750 0,701 -1,070 0,297 

SIFALA: Pós -1,625 0,701 -2,319 0,031 

Fonte: Autora. 
Nota: p-valor < 0,05. 

A aplicação do modelo de regressão linear ajustado com efeitos fixos e 

aleatórios permitiu verificar que, comparada à evolução das crianças no grupo 

Placebo, a diferença significativa existiu apenas para o grupo SIFALA15 (p=0,031). 

Entende-se, portanto, que a comparação do grupo Ciclos-Tradicional13 com o grupo 

Placebo não obteve diferença significativa (p=0,297). Esse achado permite afirmar 

que o tratamento com o SIFALA15 favoreceu, de forma mais relevante, a redução do 

número de fonemas não adquiridos no sistema fonológico. 

A Figura 1 apresenta as médias do PCC-R,20 pré e pós-tratamento, nos 

grupos Placebo, Ciclos-Tradicional13 e SIFALA.15 
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Figura 1 – Média do PCC-R por grupo de terapia e período de tratamento 

 

Fonte: Autora.  
Nota: p-valor < 0,05. DP = Desvio Padrão. 

Observa-se que houve um aumento significativo na média do PCC-R apenas 

para os grupos de crianças tratadas com Ciclos-Tradicional13 e SIFALA.15 

Utilizando o modelo linear ajustado com efeitos aleatórios para a variável 

PCC-R,20 o mesmo indicou que apenas a interação com o SIFALA,15 pré e pós-

tratamento, atingiu um nível de tendência à mudança significativa (p = 0,147) quando 

comparado ao grupo Placebo.  

Em relação à PCFO24, a Tabela 5 apresenta o desempenho por grupo de 

terapia e período de tratamento. 
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Tabela 5 − PCFO por grupo de terapia e período de tratamento 

Grupo de terapia PCFO Pré Pré% Pós Pós% 

Placebo 

Muito baixa 0 - 1 12,5 

Baixa 3 37,5 2 25,0 

Média 3 37,5 3 37,5 
Alta 2 25,0 2 25,0 

Ciclos-Tradicional 

Muito baixa 1 12,5 2 25,0 

Baixa 5 62,5 4 50,0 

Média 1 12,5 1 12,5 
Alta 1 12,5 1 12,5 

SIFALA 

Muito baixa 0 - 3 37,5 

Baixa 5 62,5 2 25,0 

Média 1 12,5 1 12,5 

Alta 2 25,0 2 25,0 

Fonte: Autora. 

Verifica-se que alguns resultados se apresentaram inferiores em relação aos 

iniciais, no desempenho na PCFO24. Essa tabela exemplifica heterogeneidade de 

resultados em relação à habilidade de CF.  

A Tabela 6 apresenta o resultado do modelo logístico politômico aplicado para 

a PCFO24, utilizando o efeito aditivo. 

Tabela 6 − Modelo logístico politômico para PCFO com efeito aditivo por grupo de 
 terapia e período de tratamento 

Fatores Coeficientes EP t Exp (Coef) 

Ciclos-Tradicional -0,284   0,646  -0,439   0,7530  

SIFALA -0,039   0,662  -0,058   0,9618  

Pós -0,430   0,383  -1,121   0,6507  

Interceptos     

1|2 -1,887   0,557  -3,386   0,1515  

2|3 -0,785   0,485  -1,619   0,4560  

3|4  1,272   0,522   2,437   3,5687  

Fonte: Autora. 
Nota: 1 = Muito baixa. 2 = Baixa. 3 = Média. 4 = Alta. 5 = Muito alta. 

Verifica-se que não houve interação em relação a pré e pós-tratamento para 

PCFO24 nos grupos de terapia. Entretanto, a análise pelo modelo logístico politômico 
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evidenciou apenas uma probabilidade relativa (2,437) na proporção de crianças que 

estavam no desempenho médio e foram transferidas para um desempenho alto. 

Em relação ao desempenho do teste da consciência fonoarticulatória,25 não 

houve nenhuma mudança pós-tratamento, ou seja, a composição final do pós-

tratamento permaneceu igual ao pré-tratamento, conforme observa-se na Tabela 7. 

Tabela 7 − Consciência fonoarticulatória por grupo de terapia e período de 
 tratamento 

Grupo de terapia 
Consciência Fonoarticulatória 
(Desempenho) 

Pré 

(n) 

Pré 

(%) 

Pós 

(n) 

Pós 

(%) 

Placebo Alto 0 - 0 - 

Baixo 8 100,0 8 100,0 

Ciclos-Tradicional Alto 0 - 0 - 

Baixo 8 100,0 8 100,0 

SIFALA Alto 1 12,5 1 12,5 

Baixo 7 87,5 7 87,5 

Fonte: Autora. 

Nos grupos Placebo e Ciclos-Tradicional,13 as crianças apresentaram 

desempenho baixo pré e pós-tratamento. No grupo SIFALA,15 uma criança 

apresentou desempenho alto e as demais apresentaram desempenho baixo.no 

período de tratamento.  

A ocorrência do PEALL está descrita pela análise da onda P300 (Tabela 8). 

Tabela 8 − Análise da presença/ausência da onda P300 por grupo de terapia e 
 período de tratamento 

Fonte: Autora. 
Nota: Teste Qui-quadrado − p-valor < 0,05. 

 PRÉ-TRATAMENTO  PÓS-TRATAMENTO  

P300 PLACEBO CICLOS-
TRADICIONAL 

SIFALA P-
VALOR 

PLACEBO CICLOS-
TRADICIONAL 

SIFALA P-
VALOR 

AUSENTE 
(n)  

 
5 

 
5 

 
5 

 
 
 

 
 

1,000 

 
4 

 
0 

 
1 

 
 
 

 
 

0,024 

% 62,50 62,50 62,50 50,00 0,00 12,50 

PRESENTE 
(n) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
8 

 
7 

% 37,50 37,50 37,50 50,00 100,00 87,50 

TOTAL 8 8 8 8 8 8 
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Pode-se observar que houve diferença estatisticamente significativa para as 

crianças no período pós-tratamento, ou seja, no pré-tratamento, poucas crianças 

apresentavam a presença da onda P300 e, após o período de estimulação, 

passaram a ter valores consideráveis da mesma. Na Tabela 9, são descritas as 

médias de latência e amplitude das crianças que apresentaram a onda pré e pós-

tratamento, caracterizando nove crianças. 

Para fazer essa média, primeiramente foi necessário analisar se havia 

diferença entre as orelhas, pois se esperava que as mesmas fossem simétricas, 

determinando assim a orelha que apresentasse melhor média para realizar as 

demais análises. Na análise da amplitude da onda P300 entre as orelhas não se 

verificou diferença estatisticamente significante pré-terapia (p=0,107) nem pós-

terapia (p=0,190). O mesmo foi observado para a latência de P300 pré-terapia 

(p=0,343) e pós-terapia (p=0,522).  

Tabela 9 – Análise da latência e da amplitude de P300 por grupo de terapia e 
 período de tratamento 

Fonte: Autora. 
Nota: Teste Wilcoxon – p-valor < 0,05. 

Não foram observados valores significativos para a variável de amplitude nos 

grupos de terapia em relação ao período de tratamento. Porém, o grupo Ciclos-

Tradicional13 apresentou diferença significativa na variável latência pré e pós-

tratamento (p=0,011).  

P300 PLACEBO CICLOS-
TRADICIONAL 

SIFALA 

 PRÉ PÓS PRÉ PÓS PRÉ PÓS 

 Média 
(DP) 

Média 
DP 

Média 
DP 

Média 
DP 

Média 
DP 

Média 
DP 

LATÊNCIA 357,33 

(+ 10,21) 

353,25 + 

29,15 

+383,60 344,00 + 

20,09 

373,28 + 

50,45 

362,66 + 

29,67 

P-VALOR 0,715 0,011 0,128 

AMPLITUDE 5,03 + 

2,67 

7,30 + 

1,03 

9,37 + 

6,57 

7,71 + 

3,59 

8,81 + 

6,49 

7,16 + 

4,36 

P-VALOR 0,144 0,068 0,176 
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4.7 DISCUSSÃO 

Quando estimuladas em terapia, as variáveis fonológicas inventário fonético e 

sistema fonológico, bem como o resultado dos níveis de gravidade, obtido pelo PCC-

R20, demonstram melhora no desvio fonológico pós-tratamento. Têm-se por terapia 

um período destinado à implementação de novas aprendizagens, neste caso, trata-

se de um tempo proposto para o desenvolvimento e aprimoramento de novos 

padrões fonológicos na busca de uma fala inteligível e de uma comunicação oral 

eficiente.  

Os achados desta pesquisa demonstraram que a terapia fonológica foi efetiva 

para o aumento da média de sons presentes no inventário fonético das crianças, 

tanto para o grupo Ciclos-Tradicional13 quanto para o grupo SIFALA.15 O modelo de 

regressão linear confirma esses dados, apontando o grupo SIFALA15 com resultado 

significativo em relação à variável período de tratamento entre os grupos, pois o 

modelo consegue verificar as mudanças em relação à variável tempo. Em suma, 

SIFALA15 é melhor que Ciclos-Tradicional13 e Placebo; ainda, Ciclos-Tradicional13 é 

melhor que Placebo para a variável inventário fonético. Como hipótese para os 

dados do inventário fonético presente, tem-se que os estratos selecionados para a 

maioria das crianças (baixa produção do segmento direcionado para a maior 

complexidade do MICT)17 partiram de um dos princípios do modelo, o de estimular 

primeiramente os sons que se encontram ausentes no inventário fonético e que não 

são estimuláveis, que diferem dos critérios de seleção para os sons a serem 

escolhidos e estimulados no Modelo de Ciclos Modificado13. 

Diante disso, sugere-se que as crianças apresentaram evolução na produção 

de fonemas ausentes anteriormente. Esses achados corroboram com o estudo de 

Brancalioni e Keske-Soares (2016),17 em que as crianças, também selecionadas 

com o estrato descrito, passaram a ter sons presentes em seus inventários 

fonéticos. Além disso, há contrapartida para o estudo de Wertzner (2012),30 o qual 

afirma que sons ausentes estimuláveis tendem a ser adquiridos rapidamente. 

O inventário fonético é uma variável que permite auxiliar na escolha da ordem 

dos sons a serem tratados. Relacionada a isso, a prova de estimulabilidade, quando 

realizada, mostra-se uma medida efetiva para indicar as dificuldades da criança com 

DF e, assim, determinar a escolha de sons subsequentes.31 
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Complementando os resultados do inventário fonético, o sistema fonológico 

permite verificar a capacidade de aquisição dos sons da criança em relação ao alvo 

adulto. Entende-se, portanto, que ele atua para determinar a escolha de terapia 

adequada e para inferir os resultados apresentados por cada criança. Os dados do 

sistema fonológico, neste estudo, evidenciaram uma reorganização no sistema de 

sons da fala das crianças. 

Sons que não eram considerados adquiridos passaram a ser considerados 

adquiridos ou parcialmente adquiridos. Acredita-se que os fatores intrínsecos ao 

tratamento cumpriram o objetivo principal da terapia dos desvios de fala, que é o de 

reorganizar a fala da criança, estimulando os sons em terapia, para que haja 

aproximação da mesma com o modelo correto. Como os sistemas fonológicos são 

heterogêneos, cada um, dentro dos grupos de terapia, apresentou características 

distintas.32  

Como este ensaio clínico randomizado não permite o ajuste ou a aproximação 

das variáveis, é necessário considerar essas diferenças para inferir os resultados. 

Assim, no grupo Ciclos-Tradicional,13 ocorreram mudanças significativas na média 

dos fonemas não adquiridos e adquiridos. Consequentemente, os fonemas que não 

estavam adquiridos, quando estimulados, ou por consequência do tratamento de 

outros sons, passaram diretamente para a classificação de fonemas adquiridos. 

Complementando esse dado, no modelo de regressão, não houve diferença 

estatística para os fonemas adquiridos do sistema fonológico, houve apenas uma 

tendência de aumento para o modelo de Ciclos-Tradicional13 quando comparado ao 

SIFALA.15 

Diferentemente, no grupo SIFALA,15 o resultado significativo demonstrado foi 

para a média de fonemas classificados como não adquiridos. Esse resultado foi 

complementado pela análise do modelo de regressão linear, a qual o confirmou 

significativamente, demonstrando que essa variável de fonemas não adquiridos 

mudou sua classificação, sendo evidenciado melhor desempenho no SIFALA15 do 

que em Ciclos-Tradicional13 e Placebo. Mesmo com esses resultados, não se pode 

estabelecer que esses fonemas passaram diretamente para a classificação de 

adquiridos, a organização desses sons variou entre os patamares de adquiridos e/ou 

parcialmente adquiridos. 

Na variável de fonemas parcialmente adquiridos, não houve significância para 

a média dos sons nos grupos de terapia. O modelo de regressão também não 
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demonstrou resultado estatisticamente significativo, apenas infere tendência aos 

fonemas parcialmente adquiridos para o grupo SIFALA,15 pré e pós-tratamento, em 

comparação aos outros grupos. 

Os grupos apresentaram progressos em seus sistemas fonológicos, o que 

também é evidenciado em estudos que utilizaram essa variável para analisar efeitos 

terapêuticos.33-34-35 

Sabe-se que a reorganização mental dos sons é um fator subjetivo, que as 

questões intrínsecas e extrínsecas de cada sujeito não são fatores quantificáveis. A 

criança que está em tratamento fonológico está, também, em idade escolar. No caso 

das crianças envolvidas na pesquisa, todas frequentavam a escola e, portanto, eram 

submetidas a diferentes métodos de aprendizagem. Além disso, fatores sociais e 

ambientais também influenciam o desenvolvimento de capacidades, portanto, não 

há como prever de que forma a criança internalizará os sons. A aquisição dos sons 

pode ser relacionada às classificações do sistema fonológico, de forma que, se a 

criança está aprendendo um som de uma determinada classe e, dentro dessa 

mesma, há fonemas adquiridos ou parcialmente adquiridos, a mesma pode se 

utilizar das características fonológicas desses fonemas para a percepção dos 

contrastes fonológicos. Por esse motivo, há a distribuição dos fonemas nas 

classificações de aquisição do sistema fonológico.36 

Em relação à gravidade do DF, o PCC-R20 apresentou resultados 

estatisticamente significativos, que demonstraram aumento do percentual de 

consoantes corretas para o grupo Ciclos-Tradicional13 e para o SIFALA,15 

evidenciando que os principais objetivos dos tratamentos fonológicos são a 

reorganização dos sons e as mudanças na percepção e na produção dos mesmos. 

As crianças com DF alcançaram produção correta dos sons com o tratamento pelos 

dois modelos terapêuticos, o que tornou a fala destas mais inteligível. Esta medida 

também foi corroborada com o aumento do percentual de consoantes corretas em 

estudos de terapia fonológica.37-38 

O grupo Placebo, por mais que não tenha sido especificamente estimulado 

para os aspectos fonológicos, apresentou mudanças, mesmo que não significativas 

estatisticamente, na média do PCC-R.20 Entende-se que isso está relacionado ao 

fato de que essas crianças estão em desenvolvimento e expostas a diferentes 

estímulos ambientais, sociais e de aprendizagem. A média do PCC-R20 das crianças 

do grupo Placebo já iniciou (pré-tratamento) elevada em comparação aos outros dois 
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grupos, portanto, poucas trocas fonológicas compunham as crianças desse grupo. 

Reafirma-se que tal dado foi uma casualidade, uma vez que, no ensaio clínico 

randomizado, não há controle do sorteio nem de suas variabilidades.  

O aperfeiçoamento das habilidades de consciência fonológica depende, em 

crianças com desenvolvimento típico de linguagem, da idade e da escolaridade das 

mesmas. Quando as crianças possuem DF, as habilidades de consciência 

fonológica passam a depender também do fator fala, da estabilização de um sistema 

fonológico íntegro, para que haja o processamento e a manipulação adequada dos 

sons.39  

Um estudo40 analisou a relação entre consciência fonológica e DFs, 

demonstrando que todas as crianças com DF apresentaram níveis baixos de 

consciência fonológica. Além disso, indicou que quanto maior a dificuldade 

relacionada à fala, piores são os níveis de consciência fonológica. Em relação à 

idade, revelou que o avanço da idade e a persistência dos erros fonológicos 

influenciam nos resultados dos testes de consciência fonológica, uma vez que as 

representações fonológicas, nessa relação, são fracas. Espera-se que, com o 

incremento da idade escolar e com tratamentos fonoaudiológicos específicos 

direcionados para áreas de fala e linguagem, esses fatores sejam eliminados.  

De acordo com os dados desta pesquisa, não foram evidenciadas mudanças 

na PCFO,24 pois, nas médias gerais, há apenas uma tendência à troca de nível de 

classificação, por se tratar de uma proporção. De fato, acredita-se que as crianças 

não melhoraram esse nível porque a consciência fonológica não foi especificamente 

tratada em nenhum grupo de terapia. Como consciência fonológica e DF estão inter-

relacionados, tratá-los pode gerar benefícios no processamento fonológico e na 

percepção da fala.  

Ademais, também não foram tratadas, nos grupos de terapia, estratégias que 

fornecessem à criança subsídios para gerar consciência fonoarticulatória. Os níveis 

apresentados foram inferiores tanto no período pré-tratamento quanto no pós-

tratamento. Há estudos que demonstram essa relação de dificuldade. Ressalta-se, 

ainda, que a avaliação25 não permite a classificação para as idades em específico, o 

que dificulta a análise dessa variável. O que se pode concluir, em relação à 

consciência fonoarticulatória, é que crianças que possuem DF apresentam 

dificuldade em perceber as diferenças articulatórias existentes entre os sons. Dito 



94 

 

isso, conclui-se que, somente tratando essa habilidade em específico, é possível 

gerar resultados mais concretos.41  

O PEALL permite compreender e analisar o funcionamento do sistema 

auditivo central, levando às interpretações das habilidades de memória, cognição e 

atenção. Por meio desse potencial, é possível identificar mudanças que ocorrem ao 

longo da via central. A população de crianças que apresenta DF é heterogênea, ou 

seja, não há uma causa específica para sua ocorrência, e sim múltiplos processos 

fisiológicos para a percepção dos contrastes fonológicos.42  

Com a aplicação desse exame eletrofisiológico, pôde-se observar que a 

maioria das crianças com DF, nesta pesquisa, apresentaram defasagem inicial para 

discriminação, atenção e percepção do som. A ausência de resposta dessas 

crianças justifica-se pela dificuldade do recebimento do estímulo verbal e de seu 

processamento auditivo e fonológico em nível central. Levando em consideração o 

período intenso de estimulação fonológica (25 sessões), pode-se inferir que, quando 

a criança é submetida a um tratamento, novas experiências neurais surgem e 

modificações, ao longo da vida auditiva, podem ocorrer em razão da plasticidade 

neuronal,43 podendo ser constatadas pela medida eletrofisiológica. 

Um estudo de Alvarenga, Araújo, Ferraz e Crenitte (2013)44 verificou que, 

após um período de tratamento, pode haver diminuição da latência mediante a 

melhora do desvio e das habilidades cognitivas que, por consequência, são 

estimuladas. 

Os resultados desta pesquisa vão ao encontro do que diz a literatura sobre 

crianças com DF possuírem latências aumentadas, embora, neste estudo, não 

tenham sido evidenciadas crianças com ausência de resposta para a onda P300. De 

qualquer forma, após um período de estimulação, acredita-se que o processamento 

fonológico tenha sido aprimorado. Todas as crianças do grupo Ciclos-Tradicional 

terminaram o tratamento apresentando nível de latência próximo a 300 (344,00ms). 

Em comparação aos níveis inicias, uma média de 406,00ms (latências aumentadas), 

conclui-se que tanto no grupo de terapia SIFALA quanto no Placebo, aqueles que 

apresentaram onda melhoraram suas latências. Assim, esse potencial é uma forma 

avaliativa comportamental que auxilia o monitoramento da evolução terapêutica.45-46 
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4.8 CONCLUSÃO 

Os grupos de terapia tratados especificamente com estímulos fonológicos 

melhoraram os aspectos fonológicos (inventário fonético, sistema fonológico e PCC-

R). Poucos foram as evidências nos resultados da PCFO e da consciência 

fonoarticulatóra, o que indica a necessidade de mais pesquisas que abordem essa 

relação. Os aspectos auditivos do PEALL concluem que essa avaliação traz 

entendimento sobre as questões cognitivas de crianças com DF.  

O tratamento para os DFs demonstrou-se, portanto, eficaz. Sua escolha, no 

entanto, depende das características da criança e de suas motivações. Utilizar 

modelos com recursos tecnológicos, como o SIFALA, auxilia a motivação e a 

inovação das estratégias de terapia. O modelo de Ciclos-Tradicional facilitou a 

emergência de novos padrões fonológicos, conforme seu objetivo. Com o grupo 

Placebo, notou-se que a criança está em desenvolvimento e que pode até 

apresentar evoluções em alguns aspectos, porém, não se pode afirmar que o 

desempenho tenha sido efetivo e internalizado quando comparada as crianças dos 

demais grupos que passaram por um período específico de estimulação e 

aprendizagem de novos sons. 
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5 ARTIGO 2 − COMPARAÇÃO DAS VARIÁVEIS FONOLÓGICAS EM 
 TRATAMENTOS INTENSIVOS PARA OS CASOS DE DESVIO 
 FONOLÓGICO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

RESUMO  
 
 
Introdução: o uso inadequado das regras fonológicas e das trocas de fonemas 
pelas crianças é caracterizado pelo desvio fonológico (DF). A avaliação dos DFs 
fornece informação a respeito dos aspectos fonológicos que estão alterados na 
criança, como inventário fonético, sistema fonológico, gravidade do desvio, 
processos fonológicos e traços distintivos. O conhecimento dessas variáveis 
possibilita ao clínico a escolha de tratamentos fonológicos que possam atuar perante 
as mesmas. Os tratamentos são gerenciados por modelos terapêuticos como o 
Modelo de Ciclos Modificado, reconhecido em literatura por atuar na eliminação dos 
processos fonológicos existentes na fala da criança. Atualmente, outro modelo foi 
desenvolvido o Modelo de Estratos por Estimulabilidade e Complexidade de 
Segmentos, em formato de software, com atividades interativas − SIFALA. Ambos se 
comprometem a eliminar os erros fonológicos apresentados pela criança, um de 
forma tradicional e o outro utilizando recursos tecnológicos. Objetivo: verificar e 
comparar os aspectos fonológicos em crianças submetidas a diferentes grupos de 
terapia, sendo o grupo Ciclos-Tradicional tratado pelo Modelo de Ciclos Modificado e 
o grupo SIFALA tratado pelo Modelo de Estratos por Estimulabilidade e 
Complexidade de Segmentos. O grupo controle ativo – Placebo − não recebeu 
nenhum tipo de terapia. Metodologia: esta pesquisa é um ensaio clínico 
randomizado, registrado sob número identificador NCT02935062, que respeitou 
todas as diretrizes nacionais de saúde, além de ter sido aprovada no Comitê de 
Ética em pesquisa com o número 28053914.1.0000.5346. Participaram deste 
estudo24 crianças com idade entre quatro anos e 11 meses e oito anos e 11 meses. 
Essas crianças foram sorteadas e compuseram os três grupos da pesquisa. Foi 
ofertado um tratamento intensivo de 25 sessões (três por semana) a cada criança. 
Foi realizada a avaliação de fala com o uso do Instrumento de Avaliação Fonológica 
(INFONO), por meio da qual foi possível avaliar as variáveis de fala e, 
posteriormente, analisá-las. Para estimar os efeitos em cada terapia, foram utilizados 
o modelo de regressão linear com efeitos mistos e o modelo logístico politômico. 
Resultados: o modelo de regressão linear propôs valores significativos para os 
efeitos da terapia no inventário fonético para os grupos Ciclos-Tradicional e SIFALA, 
considerando que o último se aproximou do número total de sons a serem 
estabelecidos no inventário. Em relação ao sistema fonológico, o resultado 
significativo foi apontado para o grupo Ciclos-Tradicional. Quanto aos processos 
fonológicos (substituições e estruturas silábicas), todas as crianças apresentaram a 
ocorrência desses processos reduzida, além disso, diminuíram os traços distintivos 
alterados. Os níveis de gravidade também diminuíram para a maioria das crianças 
estudadas. Conclusão: os tratamentos fonológicos cumpriram com o objetivo de 
auxiliar as crianças nas dificuldades relacionadas à fala. Em relação às variáveis 
estudas, todas as crianças de modo geral progrediram nos resultados quanto aos 
aspectos fonológicos estudados.  
 
 
Palavras-chave: Desvio Fonológico. Linguagem. Reabilitação dos Desvios de Fala. 
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: The inadequate use of phonological rules and phonemic exchanges by 
children is characterized by speech sound disorders (SSD). The evaluation of SSD 
provides information about the phonological aspects that are altered in the children, 
such as phonetic inventory, phonological system, severity of the SSD, phonological 
processes and distinctive traits features. The knowledge of these variables allows the 
clinician to choose phonological treatments that can act in favor of them. The 
treatments are managed by therapeutic models such as Modified Cycles Model, 
recognized in the literature for acting in the elimination of phonological processes that 
occur in children's speech. Currently, the Strata Model based on Stimulability and 
Segment Complexity, created in a software format, with interactive activities - 
SIFALA, was developed. Both models are committed to eliminate the phonological 
errors presented by the children, one of them in a traditional way and the other using 
technological resources. Objective: To verify and compare the phonological aspects 
already mentioned, in children submitted to different groups of therapy, being the 
Cycles-Traditional group treated by the Modified Cycles Model and the SIFALA group 
treated by the Strata Model based on Stimulability and Segment Complexityl. The 
active control group - Placebo - did not receive any type of therapy. Methodology: 
This research is a randomized clinical trial, registered under the number 
NCT02935062, which complied with all national health guidelines, and was approved 
by the Research Ethics Committee under number 036413. Twenty-four children were 
evaluated and recruited with ages between Four years and 11 months and eight 
years and 11 months. These children were drawn and so the three groups were 
composed. An intensive treatment of 25 sessions (three per week) was offered to 
each child.ren Speech assessment was performed using the Phonological 
Assessment Instrument (INFONO), through which it was possible to evaluate the 
speech variables and, subsequently, to analyze them. To estimate the effects in each 
therapy, the linear regression model with mixed effects and the polytomic logistic 
model were used. Results: The linear regression model proposed significant values 
for the effects of the phonetic inventory therapy for the Cycles-Traditional and 
SIFALA groups, considering that the latter approached the total number of sounds to 
be established in the inventory. Regarding to the phonological system, the significant 
result was pointed out for the Cycles-Traditional group. As for the phonological 
processes (substitutions and syllabic structures), the mean was performed and all 
children had the occurrence of these processes reduced, in addition, they decreased 
the altered distinctive features. The Severity of SSD levels also decreased for most of 
the children studied. Conclusion: phonological treatments comply with the objective 
of assisting children in difficulties related to speech. Regarding the variables studied, 
all children progressively improved their results. 
 
 
Keywords: Speech Sound Disorders. Language. Rehabilitation of Speech Sound 
Disorders. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

As alterações de fala geram consequências para o desenvolvimento da 

comunicação oral. Os estudos que caracterizam o desvio fonológico (DF) 

comumente o conceituam como alterações, substituições e/ou omissões de fonemas 

que comprometem a aquisição fonológica.1-2
 

As crianças que possuem DF apresentam trocas fonológicas que não estão 

de acordo com a idade em que se encontram, uma vez que existe uma hierarquia 

para a aquisição dos sons da fala. Essas crianças apresentam uma desorganização 

dos sons da língua em relação ao sistema padrão da comunidade linguística.3 

Diante disso, a avaliação fonológica deve ser precisa para delinear 

tratamentos eficazes que contribuam para o aparecimento de novos padrões 

fonêmicos, suprindo a dificuldade de uma fala ininteligível. O tratamento fonológico 

necessita ser rápido e adequado para proporcionar a efetividade da linguagem oral.4 

Partindo do princípio de que a Fonologia norteia os estudos do funcionamento 

do sistema de sons da língua, várias teorias foram desenvolvidas para a aquisição 

fonológica, dentre elas a Fonologia Autossegmental, que classifica as unidades 

sonoras como traços distintivos que podem funcionar de maneira isolada ou em 

conjunto, seguindo uma hierarquia de aquisição.5 Também há a classificação de 

acordo com a Teoria dos Processos Fonológicos, descrita por Yavas, Hernandorena 

e Lamprecht (1991),5 segundo a qual os sons servem como facilitadores para a 

aquisição de outros, de mesma classe ou não, mostrando que há sons mais fáceis e 

mais difíceis de serem adquiridos. 

A terapia com base fonológica tem por objetivo estimular os sons em cuja fala 

a criança apresenta dificuldade, reestruturando o sistema fonológico e facilitando os 

padrões comunicativos adequados.6 Assim, é possível induzir e facilitar as 

mudanças no sistema dos sons da fala da criança, buscando o desenvolvimento 

fonológico adequado para sua faixa etária. 

Os efeitos da terapia fonológica, bem como os avanços da criança, podem ser 

comparados e demonstrados pela presença de sons no inventário fonético e na 

aquisição do sistema fonológico; ainda é possível verificar os processos fonológicos 

que podem ter sido eliminados após um período de estimulação de fala. Essas 

variáveis fonológicas são complementadas pela gravidade do DF. Verificando todos 
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esses aspectos, chega-se à descrição detalhada do efeito e do progresso que a 

terapia fonológica induz nos casos de linguagem oral.7-8-9 

Há várias opções de modelos terapêuticos de base fonológica utilizados para 

o tratamento dos DFs que comprovaram cientificamente sua eficácia, dentre eles: 

Modelo ABAB-Retirada e Provas Múltiplas,10 Modelo de Pares Mínimos/Oposições 

Máximas,11 Modelo de Ciclos12 e Modelo de Ciclos Modificado13. Esses modelos são 

utilizados em terapia fonoaudiológica descrita tradicionalmente, assim, estão 

dispostos terapeuta e criança, sendo o terapeuta responsável por elaborar 

atividades lúdicas para recrutar a atenção da criança, estimulando os sons. 

Um desses modelos, que é objeto de estudo desta pesquisa, o Modelo de 

Ciclos Modificado,13 facilita novos padrões de sons por meio de ciclos de tratamento 

baseados nos processos fonológicos que a criança apresenta. Em um ciclo, são 

trabalhados três processos fonológicos no nível da palavra. Após a execução do 

primeiro ciclo, é realizada a sondagem para ver se há necessidade de repeti-lo ou se 

outro ciclo deve ser iniciado, estimulando os sons-alvo no nível de sentença. Essa 

decisão depende da porcentagem de acertos obtida pela criança nos sons tratados. 

O Modelo de Estratos por Estimulabilidade e Complexidade dos Segmentos 

foi desenvolvido para o tratamento do DF. Esse modelo, criado em formato de 

software, denominado Software de Intervenção para Fala (SIFALA).14 O software 

SIFALA14 permite a seleção de sons-alvo e palavras-alvo em ambientes 

favorecedores para estimulação, além de estar inserido em atividades lúdicas 

realizadas no próprio software. O Modelo é estabelecido por meio de estratos, que 

estão relacionados às leis implicacionais do Modelo Implicacional de Complexidade 

de Traços (MICT), envolvendo o nível de produção do segmento e as possíveis 

generalizações.15 

Alguns estudos de terapia fonológica descrevem a importância de mensurar 

as evoluções de cada criança diante das variáveis fonológicas, comparando o que 

foi avaliado previamente ao tratamento com o que a criança adquiriu após o 

tratamento. Nestes estudos foi observada ampliação do inventário fonético, do 

sistema fonológico e a facilitação das categorias de generalização.16-17-18-19 

Diante da oferta desses modelos terapêuticos com base fonológica, 

enfatizando a importância de realizar um tratamento fonológico eficiente, o objetivo 

deste estudo é verificar e comparar sistema fonológico, inventário fonético, 

processos fonológicos, traços distintivos alterados e gravidade do DF em crianças 
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que foram submetidas a diferentes abordagens terapêuticas. Um grupo utiliza o 

tratamento fonológico baseado no Modelo de Ciclos Modificado13 (grupo Ciclos-

Tradicional); outro grupo utiliza o Modelo de Estratos por Estimulabilidade e 

Complexidade dos Segmentos por meio do software, denominado grupo SIFALA;14 

por fim, o controle ativo, grupo Placebo, o qual não recebeu tratamento fonológico 

específico. 

5.2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa do tipo ensaio clínico randomizado de caráter 

exploratório e comparativo, utilizando abordagem qualiquantitativa. Foram 

respeitados os processos que caracterizam esse tipo de estudo, apresentado na 

forma simples-cego. O ensaio clínico randomizado está registrado na plataforma do 

Clinical Trials sob número identificador NCT02935062. 

Em relação aos aspectos éticos, o projeto de pesquisa desenvolvido respeitou 

as diretrizes estabelecidas na Resolução 466/12 da Lei de Diretrizes 

Complementares do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da instituição de ensino superior sob número 

28053914.1.0000.5346  

Previamente à participação deste estudo, as crianças e os pais/responsáveis 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As crianças 

consentiram sua participação no estudo por meio do Termo de Assentimento às 

Crianças. Esse consentimento foi assinado pela criança ou fornecido oralmente por 

ela e assinado pelo pai/responsável. 

O recrutamento da amostra foi constituído de crianças de ambos os gêneros 

com idade entre 4:11 e 8:11 (anos:meses). Essas crianças fazem parte de uma lista 

de acolhimento de um serviço de atendimento fonoaudiológico de uma instituição de 

ensino superior e aguardam atendimento fonoaudiológico. Para o projeto, foram 

selecionadas as triagens que estavam na área da fala. Todas as crianças foram 

submetidas à triagem fonoaudiológica para identificar aquelas que apresentavam 

hipótese inicial de DF. Essa triagem incluiu anamnese, avaliações fonológicas, 

miofuncionais e auditivas descritas a seguir. 

Os dados da anamnese questionam a história clínica da criança, incluindo 

informações sobre saúde geral, desenvolvimento neuropsicomotor, desenvolvimento 
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da linguagem, acompanhamento com outros profissionais da saúde, entre outras 

situações e queixas pertinentes ao caso. 

Nesse processo inicial de triagem e de recrutamento da amostra, foi aplicada 

a avaliação fonológica, realizada por meio do Instrumento de Avaliação Fonológica 

(INFONO) elaborado por Ceron (2015).20 Esse instrumento é aplicado por meio de 

um software que facilita a avaliação das 19 consoantes do Português Brasileiro. O 

INFONO20 permite a coleta dos dados da fala, a transcrição fonética e a análise dos 

resultados do inventário fonético, do sistema fonológico e dos processos 

fonológicos, além de realizar o cálculo do Percentual de Consoantes Corretas-

Revisado (PCC-R) para determinar a gravidade do DF.21 Nessa etapa, foi realizada 

a confiabilidade interavaliadores das transcrições do INFONO,20 obtendo-se como 

média o valor de 96%. 

As estruturas e funções do sistema estomatognático foram avaliadas 

utilizando o protocolo Avaliação Miofuncional Orofacial com Escores (AMIOFE),22 

além disso, foi realizada a Audiometria Tonal Limiar (ATL).  

Como critério de inclusão do estudo, as crianças deveriam apresentar DF e 

limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, além de disponibilidade para 

comparecer ao atendimento três vezes por semana para sessões com duração de 

30 minutos cada. Os critérios que excluíram crianças deste estudo foram: 

comprometimento neurológico, emocional e/ou cognitivo evidente (ou alguma queixa 

relacionada apresentada durante a anamnese); apresentar alterações de linguagem 

oral como gagueira, desvio fonético, apraxia, fissura lábio-palatina, entre outras. 

Foi realizado um cálculo amostral baseado na variável estabelecida como a 

mais significante do estudo dentre as demais estudas, que é o PCC-R.21 Para o 

tamanho da amostra, foi calculado o desvio padrão, baseado em artigos que 

utilizaram o tratamento fonológico em crianças, e o erro amostral foi determinado em 

7%. Assim, foi determinado o número de 24 crianças para compor este estudo.23 

Inicialmente selecionaram-se 35 crianças para realizar as avaliações mencionadas, 

destas, oito foram excluídas da pesquisa, pois apresentavam desvio fonético e 

fonológico, duas crianças apresentavam hipótese de atraso de linguagem e uma 

possuía frênulo lingual alterado, restando 24 crianças que condiziam com o número 

estimado para esta pesquisa.  

Após a etapa de avaliação, as crianças foram sorteadas por meio de um 

software desenvolvido na linguagem JAVA, compondo os três grupos de tratamento 
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deste estudo. Os grupos de terapia foram compostos e detalhados da seguinte 

forma: 

a) grupo 1 – Placebo − foi utilizado o computador como mediador e um site de 

jogos − https://iguinho.com.br/. Os jogos foram escolhidos para que não 

possuíssem estímulos sonoros verbais e não-verbais, também os mesmos 

não estimulavam habilidades de aprendizagem. Não houve nenhum tipo de 

intervenção fonoaudiológica nesse grupo e a terapeuta era apenas 

responsável por mediar a escolha dos jogos, bem como o início e o término 

do atendimento. As crianças poderiam escolher mais de um jogo por 

sessão; 

b) grupo 2 – Ciclos-Tradicional − nesse grupo foi utilizado o Modelo de Ciclos 

Modificado.13 A ocorrência dos processos fonológicos, a seleção de 

palavras e a estrutura das sessões foram realizadas conforme a proposta 

do próprio modelo.13 Conforme disposições do modelo, foram selecionados 

três processos fonológicos para o primeiro ciclo de tratamento e dois sons-

alvo para cada processo, sendo cada som estimulado em uma sessão. Ao 

término do primeiro ciclo, realizou-se a sondagem. A terapeuta era 

responsável por facilitar os novos padrões por meio de estratégias de 

colocação de fonemas, utilizando figuras com os fonemas a serem 

estimulados e jogos lúdicos. Durante a sessão, a terapeuta precisava criar 

oportunidades que gerassem nomeação espontânea pela criança. O 

bombardeio auditivo com amplificação sonora (fones de ouvido) era 

realizado no início e ao término de cada sessão. Trata-se de palavras 

escolhidas com o som-alvo de cada sessão, diferentes das estimuladas; 

c) grupo 3 – SIFALA − foi utilizado o Modelo de Estratos por Estimulabilidade 

e Complexidade dos Segmentos, o qual se encontra no software SIFALA.14 

Esse modelo permite a escolha de palavras em ambientes favoráveis à sua 

produção. O estrato foi escolhido de acordo com a idade da criança, o 

resultado da prova de estimulabilidade presente no software e a 

classificação dos sons no sistema fonológico. A estrutura do tratamento14-24 

era disposta pela linha de base do estrato, ou seja, avaliação 

complementar dos segmentos-alvo que seriam trabalhados; bombardeio 

auditivo realizado com fones de ouvido para amplificar o fonema 

estimulado; treino de imitação do segmento-alvo, utilizando recurso 

https://iguinho.com.br/
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audiovisual, atividade de discriminação auditiva e treino da produção das 

palavras-estímulo por meio de 10 brincadeiras-treino (atividades 

interativas) ofertadas no SIFALA.14  

O período de tratamento foi intensivo, composto por 25 sessões, realizadas 

três vezes por semana, com duração de 30 minutos cada. Todas as crianças 

cumpriram com essa regra. Cada grupo foi composto por oito crianças e estruturado 

conforme os dados apresentados na Tabela 1, abaixo: 

Tabela 1 – Média das idades dos grupos de terapia  

Grupos de 

terapia 

Média das 

idade 

Gênero 

feminino (%) 

Gênero 

masculino (%) 

Total (%) 

Placebo 6,51 2 (25%) 6 (75%) 8 (100%) 

Ciclos- 
Tradicional 

7,48 4 (50%) 4 (50%) 8 (100%) 

SIFALA 7,81 4 (50%) 4 (50%) 8 (100%) 

Fonte: Autora. 
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(n)  (%) 

Placebo 6,51 2    (25) 6   (75) 8 (100) 

Ciclos- 
Tradicional 

7,48 4  (50) 4   (50) 8 (100) 

SIFALA 7,81 4  (50) 4   (50) 8 (100) 

 
Os grupos 1 e 2 foram tratados por acadêmicas do Curso de Fonoaudiologia 

treinadas previamente para realizarem todas as atividades da terapia de forma 

igualitária, reduzindo possíveis vieses que pesquisas que utilizam tratamento 

comportamental, neste caso, o fonológico, podem apresentar. O grupo 3 foi tratado 

pela autora principal desta pesquisa, que já estava familiarizada com o 

funcionamento do software. Por se tratar de um modelo inovador, foi aplicado em 

poucos estudos. Ao término do tratamento, as crianças foram reavaliadas por meio 

do INFONO.20 Essa reavaliação foi realizada por uma fonoaudióloga com 

experiência na área de fala que não possuía conhecimento sobre os participantes e 
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procedimentos da pesquisa, assim, respeitou-se o critério simples-cego deste ensaio 

clínico randomizado.  

Além disso, realizou-se a confiabilidade interavaliadores das transcrições 

fonéticas do INFONO (bolsistas de iniciação científica com experiência) no início e 

ao término do tratamento. Foram transcritas 6 crianças (25% da amostra) e calculou-

se a média das transcrições, resultando o valor de 96% de concordância no pré-

tratamento e 94% no pós-tratamento. 

Com a avaliação do INFONO,20 nos períodos pré e pós-tratamento, foi 

possível analisar as variáveis fonológicas: sistema fonológico de sons adquiridos, 

parcialmente adquiridos e não adquiridos; a presença ou ausência de sons no 

inventário fonético; traços distintivos alterados, processos fonológicos caracterizados 

em substituições e estruturas silábicas e, por fim, a gravidade do DF. 

5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para estimar os efeitos em cada terapia, foi utilizado um modelo de regressão 

linear com efeitos mistos,25-26 considerando a correlação das crianças nos dois 

períodos (pré e pós-tratamento) para as variáveis quantitativas. Esse modelo reitera 

as informações dos dados, de forma minuciosa, quando comparado aos modelos 

tradicionais, os quais utilizam efeitos fixos para as variáveis. 

A abordagem estatística para as variáveis que possuem respostas qualitativas 

foi realizada pela aplicação de um modelo logístico politômico. A vantagem da 

aplicação dos modelos logísticos consiste principalmente em determinar o fator de 

chances de trocas de níveis por meio da exponencialização dos coeficientes 

estimados. Esse modelo possui dois fatores: o efeito interação e o efeito aditivo. O 

primeiro é utilizado para estimar os fatores de chances; quando esse não for 

significativo, estimam-se, pelo efeito aditivo, os coeficientes do modelo simplificado.  

5.4 RESULTADOS 

Está descrito, na Figura 1, o perfil evolutivo da amostra na variável inventário 

fonético presente nas crianças dos diferentes grupos de terapia. As linhas 

especificam as crianças e há a separação dos períodos em pré e pós-tratamento. 

Pode-se observar que há uma tendência geral de crescimento para a maioria das 
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linhas, ou seja, sons tornam-se presentes, buscando alcançar o número total de 19 

sons. Há também linhas que permaneceram iguais, mostrando que algumas 

crianças não aperfeiçoaram o inventário fonético, especialmente no grupo Placebo.  
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Figura 1 − Perfil evolutivo da amostra na variável inventário fonético presente por 
 grupo de terapia e período de tratamento 

 

Fonte: Autora. 

Além do perfil evolutivo de cada criança, a Figura 2 apresenta o efeito de 

interação entre os grupos no período de terapia (pré e pós-tratamento) também para 

a variável inventário fonético presente. Nota-se que, para essa variável, o grupo 

Placebo apresenta uma média de sons um pouco mais elevada em relação aos 

demais grupos (pré-tratamento) e que o grupo SIFALA14 atinge o patamar mais 

elevado, mostrando maior número de sons presentes (pós-tratamento). 

Figura 2 − Efeito de interação da amostra na variável inventário fonético presente 
 por grupo de terapia e período de tratamento 

 

Fonte: Autora. 
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Tanto o grupo Ciclos-Tradicional13 quanto o SIFALA14 atingiram valores 

significativos no efeito de interação proposto pelo modelo de regressão linear com 

efeitos mistos, apresentando valores de p=0,002 e p=0,004, respectivamente. 

Os sistemas fonológicos das crianças por grupo de terapia estão dispostos na 

Figura 3. Observam-se os fonemas adquiridos pré-tratamento em comparação aos 

fonemas pós-tratamento. 

As linhas representam a organização fonológica de cada criança, nota-se que 

há aperfeiçoamento no sistema de sons e que muitas crianças alcançam o número 

aproximado de sons completos adquiridos. Algumas linhas se sobrepõem, pois há 

crianças que apresentaram os mesmos resultados no período de tratamento. 

Figura 3 − Perfil evolutivo da amostra na variável sistema fonológico por grupo de 
 terapia e período de tratamento 

 

Fonte: Autora. 

Complementando a variável sistema fonológico adquirido, o efeito de 

interação, na Figura 4, evidencia diferença significativa apenas para o grupo Ciclos-

Tradicional13 (p=0,022). 
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Figura 4 − Efeito de interação da amostra na variável sistema fonológico por grupo 
 de terapia e período de tratamento 

 

Fonte: Autora. 

Em relação aos processos fonológicos, foram realizadas as médias 

classificando-os de duas formas: processos fonológicos de substituições e 

processos fonológicos de estruturas silábicas. Os grupos de terapia diminuíram as 

médias dessas variáveis em relação ao período de tratamento, o que demonstra que 

as crianças passaram a usar menos processos fonológicos em sua fala.. 

A Figura 5 demonstra a variável processos fonológicos de substituições. por 

grupo de terapia pré e pós-tratamento. 

Figura 5 − Média das variáveis dos processos fonológicos: substituições por grupo 
 de terapia e período de tratamento 

 

Fonte: Autora. 
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Em relação aos processos fonológicos de estruturas silábicas, a Figura 6 

apresenta as médias apresentadas pelos grupos conforme o período de tratamento. 

Figura 6 − Média das variáveis dos processos fonológicos: estrutura silábica por 
 grupo de terapia e período de tratamento 

 

Fonte: Autora. 

Observa-se que a visível diferença para o grupo SIFALA14 em que a média 

dos processos fonológicos- estruturas silábicas diminuiu em relação aos demais. 

A análise da média dos traços distintivos alterados, evidenciada na Figura 7, 

demonstram que houve diminuição do valor no período pós tratamento. 

Figura 7 − Média das variáveis dos traços distintivos alterados por grupo de terapia e 
 período de tratamento 

 

Fonte: Autora. 
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Quando comparadas as médias dos traços distintivos alterados pré-

tratamento nos grupos de terapia, percebe-se que o grupo Placebo, inicialmente, 

apresenta menos traços alterados do que os demais grupos. Além disso, há uma 

semelhança pré-tratamento na média de traços dos grupos Ciclos-Tradicional13 e 

SIFALA.14 Como a metodologia deste estudo não permite o pareamento e a 

aproximação das variáveis, esse viés mostrou-se em várias comparações. Também 

se nota que o grupo Ciclos-Tradicional13 apresentou média de traços distintivos 

alterados inferior à do grupo SIFALA.14 

A distribuição dos níveis de gravidade do DF das crianças do estudo em 

relação ao total de cada grupo está apresentada em percentuais por grupo de 

terapia (Tabela 2).  

Tabela 2 – Gravidade do DF por grupo de terapia e período de tratamento 

Grupos de terapia Gravidade do DF 
Pré  
(n) 

Pré 
(%) 

Pós 
(n) 

Pós 
(%) 

Placebo 

Desvio leve 1 12,5 3 37,5 

Desvio moderado leve 6 75,0 5 62,5 

Desvio moderado grave 1 12,5 0 - 

Desvio grave 0 - 0 - 

Ciclos-Tradicional 

Desvio leve 2 25,0 4 50,0 

Desvio moderado leve 3 37,5 2 25,0 

Desvio moderado grave 2 25,0 1 12,5 

Desvio grave 1 12,5 1 12,5 

SIFALA 

Desvio leve 1 12,5 3 37,5 

Desvio moderado leve 4 50,0 4 50,0 

Desvio moderado grave 2 25,0 1 12,5 

Desvio grave 1 12,5 0 - 

Fonte: Autora. 

Uma inspeção visual cuidadosa nessas informações demonstra, por exemplo, 

que não há indivíduos classificados com desvio grave no pós-tratamento, tanto para 

Placebo quanto para SIFALA.14 
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Na Tabela 3, é apresentado o efeito aditivo por período de tratamento. 

Tabela 3 − Modelo logístico politômico com efeito aditivo para gravidade do DF por 
 grupo de terapia e período de tratamento 

Grupos de terapia Coeficientes EP T Exp (Coef) 

Ciclos-Tradicional -0,2939 0,6823 -0,431 0,745 

SIFALA -0,4915 0,6551 -0,750 0,612 

Pós 1,1856 0,5792 2,047 3,273 

Interceptos     

1|2 -2,5463 0,7434 -3,425 0,078 

2|3 -1,1159 0,5582 -1,999 0,328 

3|4 1,3049 0,5780 2,257 3,687 

Fonte: Autora. 
Nota: 1= Desvio grave; 2= Desvio moderado grave; 3= Desvio moderado leve; 4= Desvio leve. 

De forma geral, existem aproximadamente 3,7 vezes mais chances de a 

criança passar do nível de gravidade moderado leve para gravidade leve no pós-

tratamento. 

5.5 DISCUSSÃO 

Esta pesquisa permitiu verificar o aprimoramento das variáveis fonológicas 

nos grupos de terapia durante o período proposto de tratamento. Os modelos 

selecionados demonstraram resultados satisfatórios, contribuindo para a fala 

inteligível. Pesquisas anteriores já evidenciaram que a estrutura de tratamento com 

base em modelos fonológicos proporciona esses avanços.27-28-29 

A análise do inventário fonético (Figura 1) indicou que mais sons se tornaram 

presentes para os grupos de terapia, isso demonstra que a criança foi capaz de 

produzir sons que antes não apresentava, portanto, a terapia proposta aos grupos 

atingiu o objetivo de reorganizar o inventário fonológico das crianças. Esse resultado 

também foi evidenciando em outros estudos, os quais utilizaram o inventário fonético 

como critério de comparação entre crianças com DF.30-31 

Considerando o sistema fonológico como uma variável importante no 

processo terapêutico, pois sua adequação implica em inteligibilidade de fala, o 

período proposto para essa adequação deve ser eficiente e objetivo, ou seja, expor 
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a criança a mudanças significativas e efetivas, aproximando-a da aquisição 

fonológica típica. Diante do exposto, pode-se inteirar que os sistemas fonológicos 

das crianças apresentaram mais sons considerados adquiridos que na avaliação 

prévia ao tratamento, o sistema fonológico apresentou-se, portanto, menos 

incompleto. Estudos com o mesmo caráter de terapia fonológica também 

demonstraram avanços na aquisição de sons no sistema fonológico.32 

As crianças eliminaram processos fonológicos que antes apresentavam, 

passando a dominar fonemas que ainda não conheciam e deixando de utilizar 

estratégias para reparo de fonemas. As análises e comparações entre traços 

distintivos alterados e processos fonológicos corroboram com outros estudos que 

também utilizaram essas variáveis para quantificar mudanças nos tratamentos 

fonológicos.33-34 

Ao longo do tratamento com as estimulações propostas, as crianças 

apresentaram condições de internalizar os sons estimulados e, portanto, acredita-se 

que gradualmente a maturidade de percepção e produção contribuiu para o 

desenvolvimento eficiente da fala. A análise de traços distintivos pode auxiliar no 

progresso terapêutico, uma vez que eliminar esses traços facilita a evolução 

terapêutica. Isso é concretizado, pois, na presente pesquisa, houve diminuição dos 

mesmos, e as substituições mais frequentes mudaram com a proposta de 

tratamento.  

As crianças que apresentaram maior nível de gravidade do DF apresentaram 

também ininteligibilidade de fala acentuada, necessitando estabelecer, o mais rápido 

possível, os fonemas ausentes ou errôneos. O contrário também ocorre, ou seja, 

quanto menor a gravidade do DF, maior a tendência de as crianças se aproximarem 

rapidamente do padrão-alvo correto da língua.33  

Nesta pesquisa observou-se, em relação à gravidade do DF, que o grupo 

Placebo não apresentava nenhuma criança com desvio grave, enquanto os grupos 

Ciclos-Tradicional13 e SIFALA14 apresentavam, cada um, uma criança para esse 

nível de gravidade. No pós-tratamento, o grupo SIFALA14 eliminou esse nível de 

gravidade, mas o Ciclos-Tradicional13 o manteve. Fato semelhante aconteceu no 

estudo de Hodson (2006),35 em que as crianças com desvio grave, apesar de 

apresentarem mais chances de diminuírem os processos fonológicos para 

adequação e estimulação de novos sons, demandavam tempo maior de sessões 

para que isso acontecesse.  
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No período pós-tratamento, a maioria das crianças classificou-se, na 

gravidade do DF, como nível moderado leve. Essa incidência corrobora com um 

estudo36 que evidenciou que, na prevalência do DF, encontram-se mais crianças 

com o nível de gravidade moderado leve. 

Assim, a gravidade do DF induz medidas importantes para mensurar o efeito 

do tratamento fonológico, evidenciando que, quando a criança é submetida à 

terapia, neste caso, intensiva, há mudanças nos níveis de gravidade. 

Apesar de o grupo Placebo iniciar com níveis mais próximos ao índice de 

crianças que apresentam DF leve, conforme exposto, deve-se levar em 

consideração que essa variável, muitas vezes, está associada a fatores ambientais 

externos e que a subjetividade do desenvolvimento da criança não é palpável para 

quantificação dos estudos de tratamento fonológico, uma vez que, além da terapia 

fonológica, a criança pode receber outras interações e estimulações (casa, escola, 

demais atividades).36,37 

Porém, nos grupos Ciclos-Tradicional13 e SIFALA,14 a gravidade do desvio 

estabeleceu-se próximo ao que se considera como nível para a alta fonoaudiológica, 

confirmando a eficiência dos tratamentos. Os níveis de gravidade de desvio 

moderado leve e leve abrangeram 87,5% das crianças do grupo SIFALA,14 no grupo 

Ciclos-Tradicional,13 75% das crianças atingiram esses níveis. Portanto, conhecer 

essas variáveis fonológicas contribui para tornar efetivo o propósito e a escolha dos 

tratamentos fonológicos. 

5.6 CONCLUSÃO 

Existem diferentes tratamentos para os casos de DF. Cabe ao fonoaudiólogo 

saber qual deles auxiliará, de forma eficaz, a criança a suprir suas dificuldades de 

fala. Diante disso, caracterizar os aspectos fonológicos torna-se imprescindível para 

propor o tratamento com base fonológica. Quanto mais cedo a criança for avaliada e 

tratada, maiores serão os benefícios apresentados.  

Esta pesquisa cumpriu com os objetivos propostos, uma vez que todas as 

crianças aperfeiçoaram variáveis relacionadas ao sistema fonológico e aos 

processos fonológicos. Em relação ao inventário fonético, observou-se diferença na 

presença de sons para o grupo SIFALA.14 Deve-se considerar, também, que o grupo 

Placebo iniciou o processo de tratamento com classificações em níveis superiores 
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para todas as variáveis estudadas. Também se conclui que a maioria das crianças 

mudaram a gravidade do desvio; o grupo SIFALA14 pós-tratamento não possui mais 

desvios graves e tanto o grupo SIFALA14 quanto o Ciclos-Tradicional13 apresentam 

número maior de crianças na classificação de desvio leve. Além disso, processos 

fonológicos deixaram de ser atuantes na fala da criança, bem como a diminuição de 

traços distintivos alterados.  

Ressalta-se, ainda, a importância em proporcionar atividades relacionadas 

aos contextos sociais da criança, como o uso do computador, uma vez que, quando 

empregado devidamente, proporciona incentivo e motivação, neste caso, para o 

tratamento de fala. 
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6 DISCUSSÃO GERAL 

Realizar um ensaio clínico randomizado de caráter comportamental 

envolvendo tratamentos requer o seguimento criterioso das etapas para o sucesso 

do estudo. (ZARIN e KESELMAN, 2007). Inicia-se pela elaboração das hipóteses e 

segue-se com o cálculo amostral, o registro na plataforma de ensaios, a escolha dos 

pesquisadores envolvidos, os critérios de avaliação e os tratamentos específicos. 

Todos os envolvidos devem ser treinados previamente para tentar diminuir ao 

máximo os vieses que podem surgir em um estudo que envolve seres humanos e 

suas peculiaridades individuais. (ZARIN et al., 2007). 

Os tratamentos fonológicos sempre foram estudados em pesquisas científicas 

envolvendo os modelos tradicionais. (ATTONI et al., 2010; CERON e KESKE-

SOARES, 2009; MELO, Roberta, WIETHAN e MOTA, 2011). Os estudos, em sua 

maioria, utilizavam um número de crianças, escolhidas por conveniência, com 

diferentes gravidades do DF e aplicavam distintos modelos para testar a sua 

eficácia. (DONICHT et al., 2011; MEZZOMO et al., 2008). 

As variáveis de estudo são comuns para analisar os resultados de tratamento, 

entre elas estão: inventário fonético, sistema fonológico, gravidade, processos 

fonológicos e traços distintivos alterados. Com a realização deste estudo pôde-se 

verificar a maioria dessas variáveis fonológicas e, ainda, agregando às análises, foi 

possível utilizar as avaliações de CF e consciência fonoarticulatória.  

As avaliações das habilidades do PEALL serviram para o entendimento de 

que as crianças precisam ser avaliadas de forma completa, não só analisando as 

questões de fala, mas também habilidades que se encontram envolvidas na maioria 

das atividades diárias e que requerem atenção, memória e cognição; capacidades 

também utilizadas nos processos comunicativos. (MELO, Â. et al., 2016). Por vezes, 

além do tratamento fonológico que irá reorganizar a fala, auxiliando no 

desenvolvimento adequado da linguagem, as crianças necessitam também de 

atividades que desenvolvam habilidades cognitivas. Acredita-se que esse misto de 

atividades possa beneficiar a criança na fixação de novos aprendizados, 

principalmente na interpretação dos sons a serem inseridos corretamente no sistema 

fonológico. (EUGÊNIO, ESCALDA e LEMOS, 2012).  

Inserir, no tratamento fonológico, atividades lúdicas que vão ao encontro dos 

interesses das crianças pode servir como uma ferramenta motivacional, auxiliando a 
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criança a inteirar-se do tratamento. O uso do computador e dos softwares pode 

auxiliar no ensino, neste caso, de aspectos fonoaudiológicos, fornecendo progresso 

nos resultados por meio da motivação da criança. (BRANCALIONI e KESKE-

SOARES, 2016). 

Não é correto afirmar que, por meio do uso do computador, a criança irá 

progredir em terapia; essa ferramenta deve ser utilizada para agregar conhecimento, 

sendo um recurso tecnológico complementar ao que é oferecido no tratamento. 

(PEREIRA, BRANCALIONI e KESKE-SOARES, 2013). Isso se torna inovador, uma 

vez que os estudos envolvendo os modelos terapêuticos, neste caso, o Modelo de 

Ciclos Modificado (TYLER, EDWARDS e SAXMAN, 1987), sempre utilizaram 

atividades confeccionadas pelo terapeuta para poder inserir os sons-alvo a serem 

estimulados ou, ainda, jogos de tabuleiro, pintura, desenho, entre outros, servindo 

de recurso para o ensino dos novos sons. (BLANCO, 2003). 

O Modelo de Estratos por Estimulabilidade e Complexidade dos Segmentos, 

proposto pelo SIFALA (BRANCALIONI, 2015), consegue englobar atividades de 

estímulo dos fonemas e brincadeiras-treino por meio do recurso tecnológico. O 

modelo dispõe de recursos de áudio e vídeo, que estimulam os fonemas, recurso de 

escolha de palavras com ambientes favoráveis ao tratamento, bem como de 

estratégias para estimular nomeação e fala espontâneas. Além disso, esse software 

foi desenvolvido com critérios de pesquisa científica, os quais auxiliam a composição 

de pesquisas envolvendo as questões de fala. (BRANCALIONI e KESKE-SOARES, 

2016). 

Dos três grupos envolvidos na pesquisa, o grupo Ciclos-Tradicional (TYLER, 

EDWARDS e SAXMAN, 1987) e o grupo SIFALA (BRANCALIONI, 2015) 

beneficiaram-se com os tratamentos propostos. Com a análise das variáveis 

fonológicas em relação ao número de sons presentes ou ausentes no inventário 

fonético, às classificações dos sons no sistema fonológico, aos níveis de gravidade, 

aos traços distintivos alterados e aos processos fonológicos, pôde-se perceber que 

as crianças evoluíram nesses aspectos, evidenciando que os tratamentos 

fonológicos atuam nessas variáveis, despertando conhecimento, treino do segmento 

e internalização dos mesmos.  

Entende-se, portanto, que a criança com DF precisa ser avaliada e 

diagnosticada em tempo hábil para que os objetivos propostos pelo tratamento 

fonológico sejam apurados em sua fala e para que ela possa se beneficiar para 
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atingir a fala adequada a sua comunidade linguística. (BAGETTI, MOTA e KESKE-

SOARES, 2005). 

Pode-se comparar esses resultados aos do grupo Placebo, o qual não 

recebeu tratamento fonológico específico. Esse grupo foi avaliado e diagnosticado; o 

que se pode inferir é que a criança está em processo de desenvolvimento e talvez 

necessite utilizar recursos próprios para sanar sua dificuldade, ou poderá manter 

modificações em relação à fala, insistindo em seus erros.  

É válido o raciocínio de que as crianças desse grupo que melhoraram em 

alguns aspectos possam apresentar dificuldades futuras tanto na organização da 

fala quanto nos processos de aprendizagem, uma vez que não se sabe ao certo 

como a criança organizou mentalmente as mudanças no período de tratamento.  

Os critérios estatísticos disponíveis no Modelo de Regressão Linear com 

Efeitos Mistos (FAUSTO et al., 2008; PINHEIRO et al., 2017) são especialmente 

adequados quando as crianças estudadas possuem uma variabilidade de respostas 

e possam apresentar comportamentos longitudinais distintos.  

Para obter os resultados das variáveis fonológicas entre os grupos de forma 

fidedigna, uma vez que as crianças apresentam heterogeneidade de resultados, o 

Modelo de Regressão Linear com Efeitos Mistos (FAUSTO et al., 2008; PINHEIRO 

et al., 2017) possibilita o entendimento e a análise de dados longitudinais, incluindo 

o grupo referência – Placebo – e a variável tempo de tratamento. (CAVALCANTE e 

MANDRÁ, 2010). 

Portanto, esta pesquisa sugere resultados estatísticos para as variáveis 

fonológicas entre os grupos de terapia e auxilia a escolha dos modelos terapêuticos, 

mostrando, por meio dos dados analisados, quais apresentam mais resultados e em 

qual modelo terapêutico.  

Para o grupo SIFALA (BRANCALIONI, 2015), a variável inventário fonético 

mostrou-se significante, uma vez que menos sons estão ausentes na fala da criança. 

O mesmo também ocorreu em relação à variável sistema fonológico não adquirido, 

que teve seu nível reduzido, demonstrando resultado relevante com a estimulação 

proposta pelo tratamento.  

Em relação ao grupo Ciclos-Tradicional (TYLER, EDWARDS e SAXMAN, 

1987), as variáveis significativas mostraram-se para o sistema fonológico adquirido e 

não adquirido. Nesse grupo, percebe-se que, em geral, as crianças avançaram 

diretamente do nível não adquirido para o adquirido, não apresentando um 
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percentual que poderia considerar o fonema como parcialmente adquirido, conforme 

aconteceu no grupo SIFALA (BRANCALIONI, 2015). 

Complementando esses achados, é importante ressaltar que os resultados 

obtidos vão de encontro ao que se esperava no início do estudo. A média dos 

processos fonológicos, tanto na substituição quanto na estrutura silábica, foi maior 

no grupo SIFALA (BRANCALIONI, 2015), o que traz questionamentos, uma vez que 

o Modelo de Ciclos Modificado (TYLER, EDWARDS e SAXMAN, 1987) é organizado 

estruturalmente de acordo com os processos fonológicos apresentados pela criança. 

Situação análoga ocorre em relação aos traços distintivos alterados; o SIFALA 

(BRANCALIONI, 2015), que é baseado nesses traços, apresenta uma média menor 

que a do grupo Ciclos-Tradicional (TYLER, EDWARDS e SAXMAN, 1987). Essa 

divergência em relação aos achados esperados e os de fato verificados pode estar 

relacionada à heterogeneidade dos resultados apresentados inicialmente pelas 

crianças, o que é motivacional para seguir-se investigando e pesquisando os casos 

de DF. (RAMOS, REGINATO e DEUSCHLE, 2009). 

Sabe-se que o tratamento proposto deve ser eficaz, portanto, realizar a 

avaliação de todas essas variáveis fonológicas auxilia em seu delineamento, uma 

vez que, fornece a base fundamental a ser escolhida às estratégias que serão 

desenvolvidas, todos os aspectos do tratamento devem atuar nas características de 

cada criança. (RABELO et al., 2011). 

De acordo com os critérios do ensaio clínico randomizado, este não permite o 

pareamento de dados. Entende-se, no entanto, que, caso tivesse sido utilizado, 

poderia ter trazido mais resultados relevantes para a escolha dos tratamentos diante 

da análise dos dados avaliados previamente. Em relação à aplicabilidade do exame 

eletrofisiológico do PEALL, são poucos os estudos que apresentam a inferência com 

os casos de DF, porém, os que foram encontrados na busca de literatura mostram 

que, após um período de estimulação, os valores de latência e amplitude melhoram. 

Neste caso, utilizou-se o tratamento fonológico apenas para observar os resultados; 

em outras pesquisas, o tratamento fonológico está associado também ao 

treinamento das habilidades auditivas − treinamento auditivo. (LEITE et al., 2010). 

Acredita-se que o período destinado à terapia com concentração e atenção ao 

que era proposto, bem como a apresentação de novos estímulos por meio dos sons 

trabalhados tenham sido aliados para melhorar os valores de latência e amplitude, o 
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que foi significativo para o grupo Ciclos-Tradicional (TYLER, EDWARDS e SAXMAN, 

1987).   

O que torna esta pesquisa diferente de outras é que este ensaio clínico 

considerou a criança que apresentava ausência da onda P300; os demais estudos 

da literatura, quando comparam as variáveis de latência e amplitude, partem do 

princípio de que a criança possui a onda no início e no final do tratamento, pois, 

quando a criança não apresenta a onda, não há como quantificar nem aplicar testes 

estatísticos. (LEITE et al., 2014; SOUZA, J. et al., 2017). Por esse motivo, o número 

amostral para verificar os resultados dessa variável foi reduzido em relação às 

demais. 

Em relação às habilidades de CF e de consciência fonoarticulatória, como não 

foram utilizadas, nos tratamentos, estratégias específicas que favorecessem o seu 

progresso, alguns resultados permaneceram os mesmos, como no caso da 

consciência fonoarticulatória. Ressalta-se, ainda, que o teste CONFIART (SANTOS, 

VIEIRA e VIDOR-SOUZA, 2014) possui poucos parâmetros para a análise dos 

resultados, uma vez que unifica as idades, ou seja, o desempenho de uma criança 

de seis anos é quantificado da mesma forma que, por exemplo, o de uma criança de 

nove anos de idade. A PCFO (SEABRA e CAPOVILLA, 2012) possui mais níveis 

para a classificação das respostas, além de considerá-las de acordo com cada 

idade. A CF, por ser uma habilidade que exige funções de metalinguagem, necessita 

de tempo para atingir níveis elevados de conhecimento. Acredita-se que, por isso, 

algumas crianças não progrediram em relação aos níveis de CF, permanecendo no 

mesmo nível ou até mesmo regredindo. (MELO, Rosane e CORREA, 2013; 

JOHNSON et al., 2011). 

Conclui-se que utilizar um tratamento intensivo, que faça com que a criança 

compareça à clínica mais vezes por semana em um período reduzido, pode trazer 

benefícios para os resultados que se deseja alcançar. A criança imerge nas 

questões fonológicas com mais frequência semanal, quando, por exemplo, 

comparado a tratamentos que apresentam menos sessões por semana. (WIETHAN 

e MOTA, 2010).  

Enfim, este ensaio clínico randomizado possibilitou comparar os aspectos 

fonológicos, auditivos e a aplicação de testes de CF e consciência fonoarticulatória 

para entender e aprimorar os conhecimentos científicos a respeito dos casos de DF. 

Também foi possível verificar que utilizar recursos tecnológicos para esse assunto, 
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como o SIFALA (BRANCALIONI, 2015), pode ser motivacional para o tratamento, 

uma vez que é uma ferramenta lúdica, desenvolvida de acordo com os interesses 

atuais das crianças. 
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7 CONCLUSÃO 

As pesquisas que envolvem tratamento fonológico serão sempre suscetíveis 

aos vieses humanos. Cada criança comporta-se de uma forma e apresenta suas 

características. Há também fatores externos − sociais, ambientais, escolares – em 

relação aos quais algumas crianças são mais estimuladas; outras menos. Torna-se 

difícil, por meio de uma pesquisa científica, controlar esses fatores, mas ela ainda é 

o único meio de se estudar os assuntos comportamentais. Pode-se considerar, 

consequentemente, o viés humano como uma limitação deste estudo. Acredita-se, 

porém, que, de alguma forma, esta pesquisa envolvendo um ensaio clínico 

randomizado possa contribuir para o entendimento e o conhecimento a respeito dos 

desvios e erros da fala, os quais comprometem a comunicação humana.  

O artigo 1 inferiu a relação existente entre os aspectos fonológicos, auditivos 

e aplicação de testes que envolvem as habilidades de CF e consciência 

fonoarticulatória, mostrando que o DF pode ser avaliado em mais aspectos e que a 

escolha do tratamento por algum tipo de modelo fonológico pode favorecer o 

progresso terapêutico. 

Em relação ao artigo 2, este foi mais direcionado às análises específicas das 

variáveis fonológicas, o perfil evolutivo consegue demonstrar as respostas de cada 

sujeito estudado nesta pesquisa. 

Considera-se, portanto, que cada um dos estudos possa trazer contribuições 

pertinentes para a pesquisa e a clínica fonoaudiológicas, auxiliando as crianças com 

DF a reparar sua dificuldade por meio da busca de uma comunicação oral eficiente.  
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Título do estudo: DIFERENTES INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS 
PARA DESVIOS FONOLÓGICOS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO. 

 
Pesquisador responsável: Profa Dra. Márcia Keske-Soares 

Instituição/Departamento: Departamento de Fonoaudiologia  

Telefone e endereço postal completo: Ex: (55) 3220-0000. Avenida Roraima, 1000, 

prédio 26, sala 1441, 97105-970 - Santa Maria - RS. 

Local da coleta de dados: Serviço de Atendimento Fonoaudiológico (SAF)- Rua 

Floriano Peixoto nº 1751/7º andar. 

Eu Márcia Keske-Soares, responsável pela pesquisa Diferentes Intervenções 

terapêuticas para casos de desvios fonológicos: ensaio clínico randomizado, o 

convidamos a participar como voluntário deste nosso estudo. 

  

Esta pesquisa pretende desenvolver e aplicar diferentes formas de 

intervenções fonológicas para os casos de desvio fonológico. Acreditamos que ela 

seja importante porque se trata de uma abordagem metodológica diferenciada para 

entender esse problema. Para sua realização será feito as seguintes avaliações 

fonoaudiológicas: da fala (troca de sons), do sistema estomatognático (estruturas 

como lábios, língua, bochechas, dentes, funções como mastigar, engolir, sugar, 

respirar), avaliação completa da audição (audiometria, potencial evocado auditivo de 

longa latência), habilidades de consciência fonológica e fonoarticulatória (pensar 

sobre os sons e como são produzidos), teste de memória e de discriminação 

fonológica (repetição de palavras). Após as avaliações, as crianças que 

apresentarem todos os critérios de inclusão determinados na pesquisa, irão receber 

algum dos três tipos de intervenção fonoaudiológica para correção das trocas na fala 

propostos neste estudo. No total serão realizadas 25 sessões, cada sessão terá 

duração de 30 minutos com frequência semanal de três encontros. Transcorrida as 

sessões de terapia, as crianças serão reavaliadas e se caso sua dificuldade em 

relação a fala não tiver sido totalmente sanda serão encaminhadas para 

continuidade do atendimento no Serviço de Atendimento Fonoaudiológico (SAF). 

Sua participação constará de responder as avaliações fonoaudiológicas e de 

participar dos tipos de intervenções propostas. 

 Possíveis riscos e desconfortos: 
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A participação neste estudo representa risco mínimo de ordem física, pois a 

criança pode cansar-se durante os procedimentos de avaliação devido ao tempo e 

posteriormente nas sessões de intervenção. 

Benefícios:  

Espera-se que como benefício, a pesquisa possibilite uma nova abordagem 

terapêutica para crianças com desvio fonológico, pelo uso de software ou pela 

terapia convencional. Como beneficio individual, a criança participante da pesquisa, 

receberá tratamento fonoaudiológico gratuito. 

 

Durante todo o tempo destinado a pesquisa você terá a possibilidade de tirar 

qualquer dúvida ou solicitar quaisquer esclarecimentos. Para isso, entre em contato 

com algum dos pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa (CEP). 

Você tem garantido a possibilidade de não aceitar participar ou de retirar sua 

permissão a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão.  

As informações desta pesquisa serão confidenciadas e poderão ser divulgadas 

apenas em eventos ou publicações cientificas, porém sem a identificação dos 

voluntários. 

 

Para caos de tratamento de saúde: É importante esclarecer que, caso você 

decida não participar, existem estes outros tipos de tratamento, ou diagnóstico, 

indicados para o seu caso, procedimento alternativo. 

 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer 

dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com 

algum dos pesquisadores ou com o Comitê de Ética em Pesquisa. 

  

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos 

pelos pesquisadores. Fica, também, garantida indenização em casos de danos 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa. 

 

Autorização 

Eu, ______________________________após a leitura ou a escuta da leitura 

deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador 

responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, estou suficientemente 
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informado, ficando claro para que minha participação é voluntária e que posso retirar 

este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer 

benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos 

quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da 

garantia de confidencialidade. Diante do exposto e de espontânea vontade, 

expresso minha concordância em participar deste estudo e assino este termo em 

duas vias, uma das quais foi-me entregue. 

 

Assinatura do voluntário 

 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE  

 

Santa Maria.
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ANEXO B− TERMO DE ASSENTIMENTO ÀS CRIANÇAS 

TERMO DE ASSENTIMENTO ÀS CRIANÇAS. 
SUBPROJETO IV- DIFERENTES INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS PARA 

DESVIOS FONOLÓGICOS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO. 

 
As crianças para que possam livremente decidir se querem ou não 

participar 
 

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA 
Nome:        Idade: 
Responsável: 
Telefone: 
 

Este Termo de Assentimento é para crianças entre as idades de 4 e 9 anos, 

em que os pais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

para as mesmas participarem da pesquisa   DIFERENTES INTERVENÇÕES 

TERAPÊUTICAS PARA DESVIOS FONOLÓGICOS: ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO. 

Este termo tem como objetivo informar sobre o que se trata a pesquisa, 

métodos, riscos e benefícios, para crianças e convidá-las para participar da 

pesquisa, estando as mesmas livres para escolher participar ou não. Ressalta-se 

que devido a idade das crianças, em muitos casos, o consentimento será fornecido 

oralmente pela criança e assinado pelo responsável. 

 Olá meu nome é Simone N. de Simoni e eu estou estudando para aplicar 

diferentes intervenções fonológicas para o tratamento de crianças que apresentam 

trocas na fala com uso de software e outros tipos de materiais. Eu quero convidar 

você para participar dessa pesquisa. Falei com seu pai e com sua mãe e eles 

disseram que você pode participar, mas você que irá escolher se quer participar ou 

não. Antes quero explicar como vai funcionar a pesquisa, ai depois você decide se 

quer ou não participar. Você terá que fazer várias atividades, como contar estória, 

dizer o nome de ‘’coisas’’ desenhadas em figuras, repetir palavras, fazer movimentos 

com a boca, língua, bochechas, fazer um exame de audição para ver se você escuta 

bem. Terminadas essas atividades, se você apresentar trocas na fala e nenhuma 

outra dificuldade você vai receber terapia fonoaudiológica. Seus pais não terão que 

pagar, todas as avaliações são de graça. Como são várias atividades você pode se 

sentir cansado, e como tem algumas atividades difíceis você pode errar e ficar triste 
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por ter errado. Mas não tem problema se você errar ou não conseguir fazer alguma 

atividade. Não falarei para outras pessoas que você esta nesta pesquisa e também 

não vou mostrar os materiais das atividades que você fez para outras crianças. 

Você entendeu? Quer fazer alguma pergunta? 

Ninguém vai ficar ‘’bravo’’ ou ‘’triste’’ com você, se você disser que não quer 

participar. 

Você pode conversar com seus pais e falar sua resposta depois. Você pode dizer 

‘’sim’’ agora e desisitir depois. Aliás, se você aceitar participar você pode desistir a 

qualquer momento e tudo continuará bem. Então você quer participar da pesquisa? 

 

Eu,_______________________________________________, após 

receber e entender as informações fornecidas, aceito participar 

desta pesquisa. 

 

 
 
 

Assinatura da criança/ ou responsável 
 

Santa Maria, ____/____/____ 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: NOVAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS NOS CASOS DE DESVIO 

FONOLÓGICO Pesquisador: Marcia KeskeSoares Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 28053914.1.0000.5346 

Instituição Proponente: Universidade Federal de Santa Maria/ Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 

1.267.559 

Apresentação do Projeto: 

Pela emenda o proponente apresenta o "SUBPROJETO III - TERAPIA DE FALA E TREINAMENTO 

AUDITIVO FONOLÓGICO EM CASOS DE DESORDENS DOS SONS DA FALA", vinculado ao 

projeto "NOVAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS NOS CASOS DE DESVIO FONOLÓGICO". 

Informa-se que se trata de "estudo clínico experimental do tipo randomizado" e que a "amostra será 

constituída de crianças de ambos os gêneros, com idades entre cinco anos e dois meses e oito anos 

e onze meses, com diagnóstico de desvio fonológico levemente moderado, segundo classificação de 

SHRIBERG (1997). A amostra será recrutada a partir de triagem fonoaudiológica realizada na 

instituição onde será desenvolvida a pesquisa, atualmente, consta no banco de dados do serviço, 

esperando por atendimento, 45 crianças." 

A seleção da amostra envolve avaliação fonológica, avaliação do sistema estomatognático, 

avaliação da consciência fonológica, avaliação audiológica básica, avaliação comportamental das 

habilidades auditivas e avaliação eletrofisiológica. 

Critério de inclusão: 

∙ Apresentar idade entre 5:2 e 8:11 (anos: meses) de ambos os gêneros. 

Endereço: Av. Roraima, 1000 - prédio da Reitoria - 2º andar 

Bairro: Camobi CEP: 97.105-970 

UF: RS Município: SANTA MARIA 

Telefone: (55)3220-9362 E-mail: cep.ufsm@gmail.com 
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• Apresentar alterações nas avaliações do sistema fonológico, de consciência fonológica e 

comportamental das habilidades auditivas. 

• Apresentar limiares auditivos dentro do padrão de normalidade 

• Ter disponibilidade de comparecer a clinica-escola três vezes por semana para a intervenção 

fonoaudiológica com duração de 50 minutos. 

Critérios de exclusão: 

• Apresentar comprometimento neurológico, emocional e/ou cognitivo evidente diagnosticado, ou 

apresentado queixa do mesmo. 

• Apresentar qualquer grau de deficiência auditiva seja do tipo condutiva, mista ou neurossensorial, e 

alteração de orelha média no momento da seleção, bem como ter apresentado queixas de otite de 

repetição previamente, pois interfere nas respostas fonológicas-auditivas. Caso, no meio do 

tratamento o indivíduo apresentar otite, será dada continuidade ao tratamento, será encaminhado 

para médico otorrinolaringologista (ORL) e os resultados serão excluídos da pesquisa. 

• Apresentar outras alterações de linguagem oral associadas a desordens dos sons da fala, como por 

exemplo, gagueira e desvio fonético, dispraxia/apraxia, disartria, fissura lábio palatina. 

• Apresentar comprometimento dosistema estomatognático que possam interferir na produção da fala. 

• Ter realizado terapia fonoaudiológica ou estimulação auditiva anteriormente. 

Objetivo da Pesquisa: 

Geral: comparar aspectos fonológicos e auditivos de crianças com desordens dos sons da fala, 

submetidas à intervenção fonológica com e sem treinamento auditivo fonológico e seu respectivo 

controle que aguardam terapia. 

Específicos 

1. Verificar o sistema fonológico pré e pós-tratamento de crianças com desordens dos sons da 

fala, submetidas à intervenção fonológica com e sem treinamento auditivo-fonológico, e seu 

respectivo controle que aguardam terapia. 

 

 

 

 

Endereço: Av. Roraima, 1000 - prédio da Reitoria - 2º andar 

Bairro: Camobi CEP: 97.105-970 

UF: RS Município: SANTA MARIA 

Telefone: (55)3220-9362 E-mail: cep.ufsm@gmail.com 



150 

 

 

2. Verificar as habilidades de consciência fonológica pré e pós-tratamento de crianças com 

desordens dos sons da fala, submetidas à intervenção fonológica com e sem treinamento auditivo-

fonológico, e seu respectivo controle que aguardam terapia. 

3. Verificar as habilidades do processamento auditivo pré e pós-tratamentode crianças com 

desordens dos sons da fala, submetidas à intervenção fonológica com e sem treinamento auditivo-

fonológico, e seu respectivo controle que aguardam terapia. 

4. Verificar a resposta eletrofisiológica da via auditiva com estímulo de fala pré e pós-tratamento 

de crianças com desordens dos sons da fala, submetidas à intervenção fonológica com e sem 

treinamento auditivo fonológico, e seu respectivo controle que aguardam terapia. 

5. Verificar os resultados da intervenção fonológica de crianças com desordens dos sons da 

fala, submetidas à intervenção fonológica com e sem treinamento auditivo-fonológico, e seu 

respectivo controle que aguardam terapia. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Na p. 7 consta a seguinte descrição de riscos e benefícios: 

"Riscos: a participação neste estudo representará risco mínimo de ordem física, pois a criança pode-

se cansar durante os procedimentos de avaliações, devido ao tempo, e posteriormente às sessões de 

terapia. 

Benefícios: os benefícios para o participante estão na perspectiva de avaliação completa e 

intervenção fonoaudiológica para aqueles indivíduos que apresentam queixas fonoaudiológicas 

relacionadas com a fala. Por meio desta pesquisa, espera-se que gere benefício imediato aos 

participantes, pois a pesquisa proporcionará uma forma inovadora de terapia fonoaudiológica." 

Uma vez que o proponente admite o risco de cansaço, devem ser previstas formas de minimizar este 

desconforto, caso ele se manifeste. Esta informação deve constar, também, no TCLE. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados de modo suficiente. 

Endereço: Av. Roraima, 1000 - prédio da Reitoria - 2º andar 

Bairro: Camobi CEP: 97.105-970 

UF: RS Município: SANTA MARIA 

Telefone: (55)3220-9362 E-mail: cep.ufsm@gmail.com 
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Recomendações: 

Uma vez que o proponente admite o risco de cansaço, devem ser previstas formas de minimizar este 

desconforto, caso ele se manifeste. Esta informação deve constar, também, no TCLE. 

Veja no site do CEP - http://coral.ufsm.br/cep - na aba "orientações gerais", modelos e orientações 

para apresentação dos documentos. Acompanhe as orientações disponíveis, evite pendências e 

agilize a tramitação do seu projeto. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo 

Documento 

Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 

Básicas do 

Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_603662 

_E2.pdf 

06/10/2015 

10:28:00 

 Aceito 

Outros EMENDA.docx 06/10/2015 

10:26:43 

Marcia 

KeskeSoares 

Aceito 

Folha de 

Rosto 

Marcia27032014.jpg 27/03/2014 

23:07:51 

 Aceito 

Outros Registro GAP.pdf 24/03/2014 

17:41:39 

 Aceito 

Declaração de 

Instituição e 

Infraestrutura 

Autorização Institucional - Subprojeto 

II.pdf 

02/03/2014 

10:21:30 

 Aceito 

Outros Termo Confidencialidade - Subprojeto 

II.pdf 

02/03/2014 

10:20:12 

 Aceito 

Outros Termo Confidencialidade - Subprojeto 

I.pdf 

02/03/2014 

10:19:16 

 Aceito 

Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

Projeto completo.doc 02/03/2014 

10:18:17 

 Aceito 
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Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

Projeto completo.doc 02/03/2014 

10:18:17 

 Aceito 

Declaração de 

Instituição e 

Infraestrutura 

Autorização Institucional - 

Subprojeto I.pdf 

02/03/2014 

10:17:24 

 Aceito 

Outros TCLE - Subprojeto II.doc 28/02/2014  Aceito 

 

Outros TCLE - Subprojeto II.doc 12:37:51  Aceito 

TCLE / Termos 

de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE - Subprojeto I.doc 28/02/2014 

12:36:54 

 Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

SANTA MARIA, 07 de Outubro de 2015 

 

Assinado por: 

CLAUDEMIR DE QUADROS 

(Coordenador) 

Endereço: Av. Roraima, 1000 - prédio da Reitoria - 2º andar 
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