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No transtorno fonológico podem ocorrer concomi-
tantemente alterações fonéticas e fonológicas, que compro-
metem a articulação e o conhecimento internalizado do siste-
ma de sons da língua. As alterações fonéticas podem aconte-
cer também em crianças com desenvolvimento típico de lin-
guagem. Várias pesquisas têm mostrado a importância de se
utilizar técnicas objetivas durante o diagnóstico, bem como
da aplicação de índices de gravidade. O objetivo desta pesqui-
sa é identificar a ocorrência de distorções de fala e aplicar e
comparar os índices de gravidade em crianças entre cinco e
sete anos de idade, com e sem transtorno fonológico. Para
isso, foram avaliadas 30 crianças com desenvolvimento típico
de linguagem (GSTF) e 15 crianças com transtorno fonológico
(GTF). Foram aplicadas, nos dois grupos, provas experimen-
tais de Fonologia – nomeação, imitação e fala espontânea,
além de avaliação da motricidade orofacial e cálculo dos índi-
ces PCC, PCC-R, PDI, RDI e ACI nas provas de Fonologia.
Seguida da detecção de qualquer tipo de distorção, por meio
da análise perceptiva visual e/ou auditiva em quaisquer umas
das provas de Fonologia nos sons [s], [z], [], [], [l], [] e [],
houve a subdivisão dos grupos em Grupo Sem Transtorno
Fonológico Sem Distorção (GSTFSD), Grupo Sem Transtor-
no Fonológico Com Distorção (GSTFCD), Grupo Com Trans-
torno Fonológico Sem Distorção (GTFSD), Grupo Com Trans-
torno Fonológico Com Distorção (GTFCD). Apenas para o
GSTFCD e GTFCD foi aplicada a prova para verificação es-
pecífica de distorção, composta por imitação de sílabas e pa-
lavras com o som que a criança havia distorcido em qualquer
uma das provas, como a intenção de confirmar a presença de
distorção e descrever perceptivamente algumas variações de
distorção encontradas em cada um dos sons estudados. Após

confirmada e descrita a distorção, foram realizadas
palatografias e linguografias com palavras que continham o
som distorcido, o que possibilitou a realização de uma com-
paração visual das produções adequadas e das distorções.Os
resultados apontaram que, no GSTF, 23,3% das crianças apre-
sentou distorção nas provas de Fonologia nos sons [s], [z], []
e [l]; no GFT 20% das crianças apresentou distorção nas pro-
vas de Fonologia nos sons [s], [z] e []; não houve evidências
de diferença significativa entre o número de sujeitos que apre-
sentaram distorção no GSTF e GTF. Houve diferença
significante apenas nas provas de imitação e fala espontânea
na faixa etária de sete anos, com maior ocorrência de distorção
do [s] no grupo GTF do que no GSTF. Apenas o GTF apresen-
tou distorção no [], parece que a distorção deste som está
mais relacionada ao transtorno fonológico. Na prova específi-
ca de distorção, o GSTFCD apresentou maior média de
distorção para os sons [s], [z] e [] em sílabas e para o [l] em
palavras, enquanto que no GTFCD não foram observadas di-
ferenças entre as médias de distorção em sílabas e em pala-
vras nos sons [s], [z] e []. No GSTFCD e no GTFCD para o
[s], o tipo de distorção que mais ocorreu foi projeção anterior
de língua com distorção. Para o [z] foi projeção anterior de
língua sem distorção para o GSTFCD e projeção anterior de
língua com distorção para o GTFCD. No [] foi encontrada
apenas o tipo de distorção esforço articulatório com distorção,
no [l] houve projeção anterior de língua sem distorção, e no
[] posteriorização de língua com distorção acústica. A análi-
se da palatografia confirmou a análise perceptiva, oferecendo
a vantagem de mostrar o local exato da produção. Os sujeitos
do GSTFSD e GTFSD obtiveram todos os índices melhores
do que os sujeitos com distorção. O índice ACI indicou que o
GSTFSD teve o melhor desempenho, mostrando-se adequado
para medir a competência articulatória. A pesquisa realizada
indicou que as provas de Fonologia, as provas específicas para
verificação da distorção, a palatografia e linguografia, os índi-
ces PCC, RDI e ACI podem contribuir para a precisão
diagnóstica das alterações fonéticas presentes no transtorno
fonológico e para o planejamento terapêutico. Contudo, seria
interessante aplicar, principalmente, as provas específicas para
verificação da distorção, a palatografia e linguografia, os índi-
ces PCC, RDI e ACI em um número maior de crianças, ampli-
ando a faixa etária, a fim de complementar as informações
obtidas até o presente momento sobre as distorções de fala em
crianças com e sem transtorno fonológico.
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