
Perturbações da linguagem no prematuro
Caracterização e intervenção 

Teresa Mota Castelo
Lígia Lapa

Centro de Desenvolvimento da Criança
Hospital Pediátrico de Coimbra

CHUC

Curso de Neurodesenvolvimento
Sociedade Portuguesa de Neonatologia

& Sociedade de Pediatria do Neurodesenvolvimento



Introdução

• Linguagem:
– Uma das áreas mais importantes do 

desenvolvimento
– Permite representação simbólica de objetos, 

ações, comunicação de ideias, intenções e 
emoções

– Necessária para a aprendizagem, desenvolvimento 
emocional, interação e integração sociais



Introdução

• Linguagem – processo de aprendizagem dinâmico



Introdução

• Linguagem à expressão + receção

• Unidade funcional – fonema à morfema à palavra

Compreensão 
Descodificação – leitura

Descodificação símbolos visuais

Voigt, AAP



Introdução

• Domínios da linguagem

Conteúdo

FormaUtilização

Semântica 

Fonologia 

Morfologia 

Sintaxe 

Pragmática 

Capute e Accardo



Introdução

• Discurso
– Inteligibilidade
– Fluência
– Vocalização 

Prosódia

Voigt, AAP
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Introdução

• Desenvolvimento da linguagem:
– Dependente de outras funções cognitivas:
• Cognição global
• Funções executivas: por exemplo memória de trabalho
• Memória imediata

Gramática



Introdução

• Perturbação da linguagem:
– Dificuldade na utilização de palavras no seu 

contexto (verbal e não verbal)
– Pode envolver a forma da linguagem (fonologia, 

morfologia e sintaxe), a função (pragmática) ou 
conteúdo (semântica)

– Recetiva
– Expressiva
– Mista 



Introdução

• 30% dos pais referem preocupações com a 
linguagem em idade pré-escolar

• 7,5-10% das crianças <5 anos apresentam atraso da 
linguagem  (>> meninos)

40% com dificuldades de 
aprendizagem em idade 

escolar

Voigt, AAP



Introdução

• É fundamental a distinção de perturbação da linguagem 
isolada ou em contexto de ADPM:

Apresentações comuns por idade:

idade Área de preocupação
RN Dismorfismos, microcefalia, problemas alimentares

2-4M Dificuldades na interação com o meio ambiente
Suspeita de alterações visão e audição

6-18M Atraso motor

2-3A Atraso da linguagem
3-5A Atraso da linguagem

Problemas de comportamento
Dificuldade na motricidade fina



ADPM vs. Linguagem

• Linguagem 
– aspeto mais “visível” da cognição
– Principal motivo de preocupação dos pais de 

crianças com ADPM
– 80% das crianças com atraso da linguagem –

expressão + compreensão – têm ADPM

– Mas… intervenção diferente… outras questões 
pertinentes…



ADPM vs. Linguagem

• Dificuldades de linguagem em contexto de ADPM:

Aspecto Características mais frequentes
Fala ADPM grave – voz pouco clara e disfluências, 

alterações prosódia

Fonologia Desvios articulatórios que se prolongam no 
tempo

Léxico Atraso de aquisição do vocabulário expressivo e 
recetivo

Sintaxe Aquisição mais tardia de estruturas gramaticais

Semântica Dificuldade de compreensão de frases que não 
indicam ação

Adaptado de Carrol, 1986



Existem diferenças no prematuro?



Prematuridade e Linguagem

• 24-40 SG:
– Crescimento axonal

– Desenvolvimento e maturação oligodendrócitos – premielinização

– Proliferação e migração de neurónios GABAérgicos

Grande vulnerabilidade a eventos isquémicos, 
hemorragia, inflamação, desnutrição...

Lesão da substância branca 
(macroscópicas e microestrutura)

Alterações do 
neurodesenvolvimento

JAMA 2018



Prematuridade e Linguagem

• Maior prevalência de perturbação da linguagem
• Impacto em toda a idade pediátrica
• Presente mesmo sem lesão cerebral objetivada em 

neuroimagem

idade Perturbação da linguagem

3A 34%

4A 29%

4-6A Perfil atípico de desenvolvimento
Dificuldades persistentes em todas 
as tarefas baseadas na linguagem
Desfasamento progressivamente 
maior

Idade escolar

Barré, J Pediatr 2011
Sansavini, Dev Disabil Res
Rev 2011



Prematuridade e Linguagem

• Maior prevalência de perturbação da linguagem
• Impacto em toda a idade pediátrica

% de PT com 
perturbação da 
linguagem

Idade gestacional menor
Menor peso de nascimento
Maior nº de complicações:
• Sepsis
• Instabilidade hemodinâmica
• Ventilação prolongada

Fatores genéticos Outros fatores ambientais

Léxico 
linguagem 
expressiva



Prematuridade e Linguagem

JAMA 2018



Prematuridade e Linguagem

• Particularidades clínicas

– Desenvolvimento atípico das aquisições nesta área e 

não simplesmente atrasado (>> atingimento das áreas 

complexas - metalinguagem)

– Desfasamento progressivamente mais marcado com 

aumento da idade

– Prevalência elevada mesmo quando ajustado ao nível 

intelectual

– Áreas mais afetadas:

• Léxico

• Pragmática 

J Commun Disord. 2011



Prematuridade e Linguagem
• Marcadores precoces 

de alterações da 
linguagem:
– Aos 2M – menor 

associação palavra-
objeto

– Aos 24M – diferenças 
significativas no nº 
palavras e na utilização 
do gesto; utilização de 
palavras mais simples e 
combinações 
gramaticais mais 
básicas

Neuropsychologia 2011



Prematuridade e Linguagem

Neuropsychologia 2011

As diferenças no desenvolvimento 
da linguagem tornam-se evidentes 

entre os 2 e os 3 anos



Prematuridade e Linguagem

Guarini, Developmental Medicine & Clild Neurology 2016

Mean z-scores and 95% CI for children born VPT / VLBW versus control group on linguistic
skills



Prematuridade e Linguagem

J Pediatr 2011

Figure1. Forest plots of the effect sizes for the subdomains of
expressive language and expressive semantics. The effect size for each
study is represented by a square with CI bars. The size of the box 
indicates the relative weight of the study. The total meta-analysis
result for each subdomain is represented by the diamond. Negative 
values indicate lower scores for the VPT/VLBW group. 

Figure 2. Forest plots of the effect sizes for the subdomains of receptive language and
receptive semantics. See Figure 1 label for explanation. 



Prematuridade e Linguagem

• RMN funcional – léxico e semântica

Brain 2009

22 adolescentes 
de 12 anos, exPT
<33S e <1500g (IG 
média 28S)



Prematuridade e Linguagem

• Relação estreita com o desenvolvimento motor?

– Maturação de planeamento motor feita em paralelo

– Coexistência muito frequente de perturbação nos dois 
domínios

– Oromotricidade vs. linguagem

J Commun Disord. 2011



Prematuridade e Linguagem

• Relação estreita com o desenvolvimento 
motor?

J Commun Disord. 2014



Prematuridade e Linguagem

• Maior risco de patologia no sexo masculino

• Fatores ambientais são significativos no prognóstico, 
mesmo em prematuros:
– Nível de educação materna
– Estilos parentais
– Psicopatologia parental
– Contextos sociais desfavorecidos

J Commun Disord. 2014

Intervenção!



Prematuridade e Linguagem

• Como identificar alterações e orientar 
precocemente?



Prematuridade e Linguagem

• Os programas de intervenção precoce melhoram o 
prognóstico do neurodesenvolvimento do ex-PT

– Aumento 1/3 SD avaliação intelectual pré-escolar

– Aumento ½ SD QI

– Os melhores resultados são obtidos quando se envolvem 
as famílias no processo terapêutico

Cochrane Review 2015



Prematuridade e Linguagem

Avaliação em 
idades-chave

Identificação 
atempada de 

desvios

Estabelecimento 
de programas de 

intervenção 

Não esquecer:
- O rastreio de défice auditivo é obrigatório
- Identificar fatores de risco sociais / 

ambientais e encaminhar adequadamente.



Prematuridade e Linguagem

• Consulta de Risco Biológico

– Objetivo:
• Monitorizar, rastrear, diagnosticar e orientar precocemente 

todas as sequelas de neurodesenvolvimento e 
comportamento, nas crianças que nasceram com muito 
baixo peso.

• Protocolo de avaliação:

– Seguimento até aos 30 meses nas Maternidade de nascimento ou 
Hospital de origem.

– Seguimento em Consultas de Risco Biológico no Serviço do Centro 
de Desenvolvimento da Criança - Hospital Pediátrico Coimbra a 
partir dos 36 meses.



Prematuridade e Linguagem
• Consulta de Risco Biológico
– 30-36 meses

• Transmissão dos objetivos do seguimento sistemático longitudinal;
• Colheita e registo de dados;
• Exame clinico e neurológico;

• Audição: orientar para consulta de ORL (se ainda não frequentar).

• Avaliação Psicológica:
– Avaliação do Nível de Desenvolvimento Psicomotor Global: Escala de 

Desenvolvimento Mental de Ruth Griffiths;
– Avaliação do Nível de Comportamento Adaptativo: Escala de 

Comportamento Adaptativo Vineland - forma de rastreio;
– Avaliação do Comportamento: Bateria ASEBA para idade pré-escolar.



Prematuridade e Linguagem
• Consulta de Risco Biológico

– 3-4 anos
• Exame clinico e neurológico;
• Orientação para Oftalmologia e ORL, caso não se encontrem em 

acompanhamento

• Avaliação Psicológica:
– Avaliação do Nível de Desenvolvimento Psicomotor Global: Escala de 

Desenvolvimento Mental de Ruth Griffiths;
– Avaliação do Nível de Comportamento Adaptativo: Escala de 

Comportamento Adaptativo Vineland - forma de rastreio;
– Avaliação do Comportamento: Bateria ASEBA para idade pré-escolar.

• Avaliação da Linguagem
– Teste de Avaliação da Linguagem na Criança (TALC)
– Protocolo de Avaliação Oro – Facial (PAOF)



Prematuridade e Linguagem

• Consulta de Risco Biológico

– 5-6 anos
• Exame clinico e neurológico;

• Orientação para Oftalmologia e ORL, caso não se encontre 

em acompanhamento

• Avaliação Psicológica:
– Avaliação do Nível de Desenvolvimento Psicomotor Global:

Escala de Desenvolvimento Mental de Ruth Griffiths; Escala de 

Inteligência de Wechsler para a Idade Pré-Escolar Primária (ed 

revista) (WPPSI-R);

– Avaliação do Nível de Comportamento Adaptativo: Escala de 

Comportamento Adaptativo Vineland - forma de rastreio;

– Avaliação do Comportamento: Bateria ASEBA para idade pré-

escolar.



Prematuridade e Linguagem
• Consulta de Risco Biológico

– 5-6 anos
• Avaliação Psicológica:

– Provas da Bateria de Avaliação Neuropsicologica de Coimbra (BANC)

– Avaliação da Atenção: Cancelamento; Trilhas;

– Avaliação da Memória: Figura Complexa de Rey ( cópia + evocação);
Aprendizagem de Palavras; Memória de Histórias;

– Avaliação das Funções Executivas e Memória de trabalho: Torre de Londres;
Fluência Verbal;

– Avaliação da Linguagem: Nomeação rápida; Compreensão de instruções.

• Avaliação da Linguagem
– Teste de Identificação de Competências linguísticas (TICL);
– Repetição de Pseudo-palavras (PALPA-P);
– Protocolo de Avaliação Oro-Facial (PAOF).



Prematuridade e Linguagem

• Consulta de Risco Biológico
– 7-8 anos
• Exame clinico e neurológico;

• Avaliação Psicológica:
– Avaliação do Nível de Intelectual: Escala de Inteligência de 

Wechsler para crianças -3ª ed – (WISC III);
– Avaliação do Nível de Comportamento Adaptativo: Escala de 

Comportamento Adaptativo Vineland - forma de rastreio;
– Avaliação do Comportamento: Bateria ASEBA para idade 

escolar.
– Ficha de avaliação escolar: Questionário próprio por ciclo de 

escolaridade.



Prematuridade e Linguagem

• Consulta de Risco Biológico
– 7-8 anos

• Avaliação Psicológica:
– Provas da Bateria de Avaliação Neuropsicologica de Coimbra 

(BANC)

– Avaliação da Atenção: Cancelamento; Trilhas;
– Avaliação da Memória: Figura Complexa de Rey ( cópia + 

evocação); Aprendizagem de Palavras; Memória de Histórias;
– Avaliação das Funções Executivas e Memória de trabalho: Torre 

de Londres; Fluência Verbal;

– Avaliação da Linguagem: Nomeação rápida; Compreensão de 
instruções.



Prematuridade e Linguagem

• Consulta de Risco Biológico

– 7-8 anos
• Avaliação da Linguagem: 

– Teste de compreensão de frases complexas (Token);

– Grelha de Observação de linguagem – nível escolar (GOL-E);

– Provas da reconstrução e segmentação fonémica – Avaliação 

da Linguagem Oral de Inês Sim-Sim;

– Repetição de Pseudo-palavras (PALPA-P);

– Protocolo de Avaliação Oro-Facial (PAOF).



Caso clínico



Prematuridade e Linguagem

• Questões futuras
– Alterações da consciência fonológica, prosódia e 

pragmática? 
– Disfluências mais frequentes neste grupo?
– Qual a idade ideal de intervenção?
– Que influência relativa dos diversos fatores de risco 

envolvidos?
– Diferentes protocolos de acordo com a idade gestacional?
– Iniciar intervenção quando alterações ou 

preventivamente?



Comentários finais:

• A linguagem é uma área muito afetada no ex-PT, tendo repercussões 

significativas na aprendizagem 

• A perturbação da linguagem no ex-PT tem uma expressão clínica distinta 

da criança de termo

• É fundamental enquadrar o funcionamento desta área no contexto global 

de desenvolvimento da criança

• O rastreio e identificação de défice auditivo é fundamental

• A estimulação da criança deve ser de carácter global reforçada, assim que 

necessário, por intervenção direta em Terapia da Fala



Obrigada pela vossa 
atenção!


