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RESUMO 
 
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA: A pesquisa buscou avaliar, de forma inédita, 
a linguagem e a função comunicativa de crianças diagnosticadas com o transtorno do 
espectro autista, contribuindo para a construção de novos paradigmas para se refletir 
a complexidade do tema. Trata-se de um transtorno com etiologia desconhecida até 
o momento, cujos dados epidemiológicos demonstram um considerável aumento da 
prevalência nos últimos anos. 
OBJETIVOS: Analisar a linguagem de crianças autistas e avaliar o efeito da 
prednisolona na melhora da sua função comunicativa comparado com o grupo 
placebo, em relação aos aspectos da linguagem receptiva, expressiva e pragmática.  
POPULAÇÃO E MÉTODOS: Estudo prospectivo - Ensaio clínico randomizado, duplo-
cego e controlado com placebo, que avaliou 40 meninos de 3-7 anos de idade. Vinte 
participantes (idade mediana de 55,0 ± 13,7 meses) receberam placebo e 20 (idade 
mediana de 58,0 ± 12,3 meses) receberam prednisolona num protocolo pré-
determinado. A avaliação da linguagem baseou-se em dois instrumentos brasileiros, 
ABFW-subitem pragmática e ADL, que foram aplicados em quatro momentos distintos 
(antes do ensaio clínico, 2º e 6º mês de uso de medicação-teste e seis meses após o 
término da medicação). Foram realizadas análises descritivas e qualitativas de fatores 
pertencentes à linguagem receptiva e expressiva e ao campo pragmático da 
linguagem como o contexto da observação, a interlocução presente em díades, a 
ocupação do espaço comunicativo e o uso de funções comunicativas. Os dados foram 
avaliados nos softwares EPI Info 7.1.3.0 e SPSS 18 e o nível de significância foi 
definido como ≤ 0,05. 
RESULTADOS: Os 2 grupos foram inicialmente homogêneos em termos da idade 
(p=0,914), linguagem receptiva (p=0,239) e expressiva (p=0,162) e totais de atos 
verbais (p=0,512), vocais (p=0,174) e gestuais (p=0,160). No ABFW (subitem 
pragmática) a interseção entre as variáveis independentes do total de atos vocais 
alcançou significância estatística (p= 0,007). Crianças menores de cinco anos com 
regressão do desenvolvimento mostraram escores significativamente mais altos em 
ambos os instrumentos de avaliação da linguagem. 
CONCLUSÕES: As crianças autistas responderam de maneira favorável à 
prednisolona, com aumento significativamente maior dos escores da linguagem de 
ambos os instrumentos em comparação com o grupo que recebeu placebo. 
  
 
Palavras-chave: Autismo, Criança, Transtorno do Espectro Autista, Prednisolona, 
Perfil Funcional da Comunicação, Linguagem expressiva e compreensiva, Avaliação, 
Pragmática 
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ABSTRACT 
 
FUNDAMENTALS AND JUSTIFICATION: The research sought to assess, in an 
unprecedented way, the language and communicative function of children diagnosed 
with autism spectrum disorder, contributing to the construction of new paradigms to 
reflect the complexity of the theme. It is a disorder with unknown etiology so far, whose 
epidemiological data show a considerable increase in prevalence in recent years. 
OBJECTIVES: To analyze the language of autistic children and to assess the effect of 
prednisolone on their communication function compared with the placebo group, 
regarding receptive, expressive and pragmatic language aspects. 
POPULATION AND METHODS: Prospective study - Randomized, double-blind, 
placebo-controlled clinical trial that assessed 40 boys at 3-7 years age range. Twenty 
participants (median age=55.0 ± 13.7 months) received placebo and 20 (median 
age=58.0 ± 12.3 months) received prednisolone according to a specific protocol. 
Language assessment was based on two Brazilian tools, ABFW-pragmatics and ADL, 
that were applied in four different occasions (at onset, 2nd and 6th months of the clinical 
trial and six months after its end). The study included descriptive and qualitative 
analyses of receptive and expressive language elements and of pragmatics, such as 
the observation setting, interlocution among dyads, communicative space occupation, 
and use of communicative functions. Data was evaluated using EPI Info 7.1.3.0 and 
SPSS 18, and the level of significance was established at ≤ 0.05. 
RESULTS: The 2 groups were initially homogeneous in terms of age (p = 0.914), 
receptive (p = 0.239) and expressive (p = 0.162) language and total verbal acts (p = 
0.512), vocal (p = 0.174) and gestures (p = 0.160). In ABFW (pragmatic subitem) the 
intersection between the independent variables of the total vocal acts reached 
statistical significance (p = 0.007). Those children below five years of age with 
developmental regression showed the most significant increases in scores of both 
language assessment tools.  
CONCLUSIONS: Autistic children responded favorably to prednisolone, with a 
significantly higher increases in language scores for both language tools compared 
with the placebo group. 
 
Keywords: Autism, Child, Autistic Spectrum Disorder, Prednisolone, Functional 
Communication Profile, Expressive and Comprehensive Language, Assessment, 
Pragmatics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Podemos nos perguntar qual é a função desta pesquisa que buscou avaliar de 

forma inédita no Brasil o que o transtorno do espectro autista teima em tão bem 

esconder: a linguagem e a comunicação do autista, sob uso de medicamento-teste. 

Pretendemos buscar parâmetros para medir a especificidade da comunicação da 

criança tocada pelo transtorno do espectro autista (TEA), refletindo novos paradigmas 

para se pensar sobre a complexidade e amplitude do tema, que mostra ser um dos 

mais desafiadores e instigantes enigmas da medicina na atualidade. 

 O TEA é uma síndrome do neurodesenvolvimento caracterizada por déficits e 

prejuízos quantitativos e qualitativos da interação e comunicação social, dos 

comportamentos lúdicos e da imaginação, associados a um repertório restrito de 

interesses e motivações, com grande variabilidade no grau de intensidade e na forma 

de um continuum que abrange desde quadros com maior gravidade de sintomas até 

os considerados mais leves. A sociocomunicação e a linguagem em seu uso funcional 

são considerados fatores centrais do diagnóstico e prognóstico. Na história da 

fonoaudiologia brasileira encontramos pesquisadores interessados pelo tema, porém 

ainda contamos com um número reduzido de pesquisas e instrumentos específicos 

que possam avaliar a comunicação e a linguagem no TEA de forma dimensional.  

 O aumento da prevalência para casos de autismo contabilizados mundialmente 

tem crescido especialmente na última década, sendo objeto de discussões e 

controvérsias relacionadas principalmente aos critérios diagnósticos ou abordagens 

metodológicas adotados. 

 O espectro de características do autismo engloba as manifestações encontradas 

na linguagem e na comunicação verbal e não-verbal, apresentando ampla 

variabilidade no desenvolvimento, sendo marcante o prejuízo no uso funcional da 

linguagem para comunicação social.  

 Ao avaliarmos a linguagem no autismo através de instrumentos padronizados e 

na díade prentendemos traçar um perfil comunicativo dos participantes da pesquisa 

com uso de prednisolona em comparação com o grupo placebo, considerando-se 

ainda a forte ligação existente entre linguagem e desenvolvimento das habilidades 
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sociais, havendo necessidade de se identificar questões relacionadas ao uso funcional 

da linguagem, uma vez que há prejuízos variados no domínio da comunicação social.  

 O desenvolvimento da linguagem no autismo mostra-se peculiar e não segue o 

percurso observado em crianças típicas (AMATO; FERNANDES, 2010). As 

características do uso da linguagem pelos autistas são peculiares até quando esta é 

comparada entre os pares, levando-se em conta a expressão extremamente variada 

do transtorno (MESQUITA; PEGORARO, 2013), sendo encontradas dificuldades em 

graus variados nas habilidades  verbais e  não  verbais  para compartilhar  

informações, podendo haver atraso na aquisição, regressão ou ausência total da 

linguagem (RAPIN; TUCHMAN, 2008). Os déficits de comunicação e interação com 

objetivo social são características marcantes do transtorno. 

 A linguagem pragmática ou o uso funcional da linguagem para a comunicação 

engloba a intencionalidade e a contextualidade estando seus déficits relacionados a 

informações expressas de forma excessiva ou insuficiente, mudanças de tópico 

abruptas, limitação na reciprocidade conversacional, dificuldade de interpretar 

linguagem não literal e problemas na interpretação da linguagem corporal e 

expressões faciais (BOSA, 2002; GADIA; TUCHMAN; ROTTA, 2004). A linguagem 

pragmática é considerada atualmente como parte essencial para a sociocomunicação 

(COLON et al, 2019). 

 Nosso foco é estudar o processo comunicacional que envolve a linguagem 

receptiva e expressiva verbal e não verbal inserida na relação dialógica, formando o 

perfil funcional da comunicação de cada participante da pesquisa, com características 

consideradas como sendo mais ou menos interpessoais, apesar da heterogeneidade 

encontrada no TEA, contribuindo com mais conhecimento a respeito de um tema tão 

desafiador. 

 As palavras do escritor Mia Couto (1983) traduzem de forma muito verdadeira o 

objeto deste estudo, que investiga sobre o desafio que é compreender, avaliar e 

intervir no universo complexo, intrigante e apaixonante do TEA, pois o “AUTISTA” 

pode dizer que...  

“Existo onde me desconheço, 

aguardando pelo meu passado 

e ansiando a esperança do futuro.” 
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2 O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

2.1 HISTÓRICO 

 

 Desde sua primeira descrição em 1943 por Kanner, o autismo tem se mostrado 

um transtorno desafiador, singular e enigmático. Podemos analisar sua evolução 

histórica considerando três momentos de entendimento: o inicial ou do transtorno do 

contato afetivo; a fase intermediária ou da abordagem científica, pesquisando-se os 

comprometimentos cognitivos que cursam com um distúrbio do desenvolvimento e 

envolvendo a tríade de sintomas clássicos e o atual, que inclui a abordagem social-

interacionista, com uma visão desenvolvimentista que busca compreender as 

peculiaridades e desvios do desenvolvimento da criança acometida a partir do estudo 

do desenvolvimento típico (COUTINHO, 2012). Sabemos atualmente que não temos 

uma interpretação única e final do conhecimento acumulado ao longo deste tempo e 

que os diferentes achados também não explicam toda a variedade e extensão de 

diferenças individuais ao longo do espectro (BOSA, 2006). Como o TEA é uma 

síndrome definida por sintomas comportamentais com múltiplas etiologias possíveis, 

temos de considerar o conjunto de transtornos, ou “autismos”, que abrangem 

subgrupos heterogêneos (RAPIN; TUCHMAN, 2008).  

 O primeiro registro da utilização da palavra “autista” foi em 1906, feito por 

Plouller, como um adjetivo para definir a tendência apresentada por pacientes com 

diagnóstico de demência, de referirem a si tudo o que acontecia ao seu entorno 

(STEFAN, 1991). Eugen Bleuler em 1911 definiu, na literatura médica, o termo 

autismo para caracterizar condições onde o sujeito não mantinha contato com a 

realidade, demonstrando impossibilidade de comunicar-se. Em 1943 surgiu a primeira 

descrição clínica do transtorno autista pelo psiquiatra austríaco Leo Kanner, no 

trabalho intitulado “As perturbações autísticas do contato afetivo” (KANNER, 1943). 

Ele descreveu uma síndrome psicopatológica na qual 11 crianças apresentavam 

“isolamento extremo desde o início da vida e um desejo obsessivo pela preservação 

da mesmice, estereotipias motoras, inversão dos pronomes e ecolalia”, destacando a 

predominância dos déficits sociointeracionais e de comportamentos considerados 

atípicos (KLIN, 2006). No ano seguinte, o pediatra austríaco Hans Asperger publicou 
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o trabalho “Die Autistichen Psychopathen im Kindersaltern”, onde descreveu pacientes 

semelhantes àqueles caracterizados por Kanner, que apresentavam, entretanto, uma 

linguagem superior e menor comprometimento da função cognitiva. O vocábulo 

“autismo” origina-se das palavras gregas autos que significa “em si mesmo”, “próprio”, 

e ismós que expressa “voltado para”, “estado ou condição” resultando em um termo 

que denota uma atitude centrada em si mesmo, de isolamento extremo.  

 O TEA é um transtorno complexo do neurodesenvolvimento com diversas 

manifestações, causas e comorbidades, caracterizado por comprometimento em 

diferentes níveis do comportamento, da comunicação e da interação social, de forma 

permanente e profunda. Apesar dos critérios comuns para o diagnóstico, podemos 

afirmar que os parâmetros da cognição e do desenvolvimento da linguagem exercem 

forte influência na ampla variação encontrada no quadro clínico (DEFENSE; 

FERNANDES, 2011; STILPEN, 2017; FUSAR-POLI et al, 2017; CASARI; 

ASSENNATO; GRZONA, 2017).  

 Em 1979 Wing e Gould propuseram uma tríade diagnóstica que abrangia 

deficiências específicas na comunicação, socialização, imaginação e interesses 

(WING; GOULD, 1979). No ano seguinte, com a publicação da 3ª edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-III), o autismo passou a ser 

nomeado de transtornos globais do desenvolvimento (APA, 1980). Em 1994, a 

American Psychiatric Association (APA, 1994) definiu na 4ª edição (DSM-IV) o autismo 

como uma síndrome que abrange ampla variedade de déficits das habilidades sociais, 

da linguagem e do comportamento, incluindo o termo “qualitativo” para descrever as 

deficiências dentro da tríade de manifestações. Assim deu-se ênfase ao grau de 

intensidade das dificuldades ao invés da simples presença ou ausência de um 

determinado comportamento como suficiente para satisfazer o diagnóstico. Esta 

mudança reflete a heterogeneidade de desempenhos observada qualitativamente, de 

sujeito a sujeito, portanto um diagnóstico detalhado e fidedigno é fundamental para a 

construção de um perfil de habilidades e deficiências, tendo objetivo final a elaboração 

de um programa de intervenções.  

 O DSM-IV (APA, 1994) reuniu cinco subtipos sob a denominação transtornos 

globais do desenvolvimento (TGD): 

- Transtorno autista (autismo clássico); 

- Transtorno de Asperger; 

- Transtorno desintegrativo da infância (síndrome de Heller); 
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- Transtorno de Rett; 

- Transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação (TGD-SOE). 

 Em 1996  Wing dividiu os graus de intensidade em três grandes quadros clínicos, 

reforçando a ideia do espectro: o isolado, sem nenhum contato social com as pessoas; 

o passivo, quando a criança não procura a interação social, mas a aceita quando outra 

pessoa a inicia; e o ativo, mas bizarro, no qual a criança estabelece interação social 

com o outro, mas de forma atípica e estranha (WING, 1996; ASSUMPÇÃO; 

KUCZYNSKI, 2007). 

 Com a publicação da 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais em 2013 (DSM-5 [APA, 2013]) os subtipos comportamentais 

descritos no DSM-IV, excluído o transtorno de Rett, foram reunidos num único 

diagnóstico, chamado de transtorno do espectro autista. Os critérios de diagnóstico 

atuais definem uma síndrome caracterizada por uma díade: déficits 

sociocomunicativos e comportamentos restritos e repetitivos, com grau variado de 

comprometimento e associado à necessidade de suporte, classificado em leve, 

moderado e grave. As dificuldades sociais observadas aparecem de forma muito 

variada, dependendo das habilidades de linguagem, do nível geral de atenção, da 

intensidade dos sintomas e do contexto social e comunicativo no qual o indivíduo está 

inserido, dentre tantos outros aspectos possíveis (BACKES; ZANON; BOSA, 2013).  

 As mais variadas discussões sobre a nomenclatura no TEA expressam a 

complexidade que abrange os estudos nesse campo de (des)conhecimento, que se 

refere a um quadro clínico que oferece frequentes discussões e mudanças descritivas 

ou de categorização e onde ocorrem divergências conceituais e terminológicas. 

Utilizaremos o termo TEA neste estudo no sentido de caracterizar o autismo clássico 

com variados graus de intensidade, mantendo a tríade de alterações e fenomenologia 

presentes (RAPIN; TUCHMAN, 2009), em consonância com os critérios de 

diagnósticos definidos no DSM-IV, vigentes à época de recrutamento dos 

participantes do ensaio clínico. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

 A síndrome autista acarreta um neurodesenvolvimento atípico caracterizado por 

déficits persistentes da interação e comunicação social e por padrões restritos e 

repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades, com diferentes 
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manifestações e graus de intensidade. Em razão da variabilidade clínica o consenso 

atual favorece a existência de um amplo espectro de indivíduos com todos os níveis 

de inteligência e habilidades de linguagem. Ou seja, o termo transtorno do espectro 

autista (APA, 2013) é mais adequado para descrever tal conjunto de distúrbios 

precoces e heterogêneos do neurodesenvolvimento (LAI; LOMBARDO; BARON-

COHEN, 2014).  

 As teorias sobre as possíveis etiologias apontam na direção de genes e 

endofenótipos relacionados aos mecanismos de hereditariedade e aos substratos 

neurais da socialização, reforçando assim a natureza orgânica do transtorno (GADIA; 

TUCHMAN; ROTTA, 2004; KLIN; MERCADANTE, 2006). Do ponto de vista genético 

é um transtorno heterogêneo, pois envolve a interação de múltiplos genes e abrange 

casos associados a síndromes genéticas e outros em que essa associação não é 

encontrada (FUENTES et al, 2014). Pode-se ainda citar diversas pesquisas 

etiológicas como estudos neuroquímicos sobre o nível de serotonina, síndrome do 

lobo frontal, disfunção de neurônios-espelho, alterações na poda neural, entre outros 

(STILPEN, 2017).  

 A variabilidade de quadros e de manifestações clínicas fortalece o conceito de 

heterogenicidade neurobiológica, a pesar das variadas hipóteses sobre a etiologia 

(GADIA; TUCHMAN; ROTTA, 2004). 

 Segundo Lampreia (2013) podemos falar em fenótipo autista ampliado para 

indicar que familiares de crianças com TEA também podem apresentar algumas 

feições do autismo sem, no entanto, enquadrar-se na totalidade de sua definição. 

 Os estudos de neuroimagem até o momento demonstraram alterações do 

volume cerebral, sugerindo prejuízo de conectividade entre regiões cerebrais, mas 

ainda não foram localizadas as áreas cerebrais responsáveis pelas alterações 

observadas (STILPEN, 2017). 

 As classificações atuais dividem o transtorno em três subgrupos: 

 • Sintomático: quando há reconhecidamente uma causa orgânica ou neurológica, 

após a exclusão do diagnóstico de síndrome de Rett. 

 • Criptogênico: quando a etiologia se relaciona com uma história perinatal 

anormal, infecções cerebrais, anormalidades dismórficas ou outro achado clínico 

grave associado. 
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 • Idiopático: quando não se encontram outras evidências de ordem neurológica 

ou biomédica, exceto as afecções consideradas como fenômenos de comorbidade, 

como a síndrome de Tourette (GABIS; PONEROY, 2014).  

 Uma pesquisa brasileira realizada com 436 crianças com diagnóstico 

comprovado de TEA dividiu-as em grupos de acordo com a etiologia: 5,4% de causas 

sintomáticas, 27% de causas criptogênicas e 67,75% de causas idiopáticas, o que 

enfatiza a dificuldade de se rastrear ou definir um único fator etiológico determinante 

(GABIS; PONEROY, 2014). A conclusão é que ainda não possuímos um único 

marcador biológico confiável para o TEA, embora sua origem neurobiológica seja 

aceita (RIESGO, 2013). As diferentes abordagens etiológicas consideram prejuízos 

cerebrais inatos; uma interação entre estes e o ambiente; e as interações sociais ou 

alterações no sistema e funções dos neurônios-espelho, o que acarretaria déficits nas 

habilidades sociocomunicativas para reconhecer e imitar ações, entender o estado 

mental do outro, decifrar emoções e se colocar no lugar do outro, ter empatia e usar 

a linguagem (LAMPREIA, 2013). 

 Ozonoff e colaboradores (2011)  sugeriu que o surgimento do autismo pode ser 

gradual. O autismo precoce é aquele que surge nos primeiros 12 meses de vida, 

sendo ou não identificado nesse período (LAMPREIA, 2013). Os déficits de 

comunicação e da interação com objetivo social afetam as habilidades verbais e não 

verbais, podendo haver atraso na aquisição, regressão ou ausência total da linguagem 

(RAPIN; TUCHMAN, 2009).  

 Descreveram-se os seguintes sinais de alerta: não balbuciar ou apontar aos 12 

meses, não falar palavras únicas aos 16 meses e não combinar duas palavras 

espontaneamente aos 24 meses. Os critérios de diagnóstico indicam que os primeiros 

sinais de autismo podem ser identificados entre 6 e 12 meses de idade, tornando-se 

mais estáveis e perceptíveis entre 18 - 24 meses (OZONOFF et al, 2010). Embora 

grande parte das crianças autistas manifeste desenvolvimento atípico desde o 

nascimento, um terço delas exibe regressão dos marcos do desenvolvimento 

previamente adquiridos, muitas vezes aos 18-24 meses de idade, após um período 

aparentemente normal ou mesmo na presença de atraso prévio do desenvolvimento, 

segundo relato dos pais (TUCHMAN; RAPIN, 1997).  

 Apesar das possibilidades de triagem ainda no primeiro ano de vida, apenas uma 

minoria dos casos é diagnosticada antes da idade pré-escolar (DUMONT-MATHIEU; 

FEIN, 2005). A triagem do risco de autismo visa à identificação prospectiva de sinais 
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de risco através de instrumentos validados, com o objetivo de definir o diagnóstico o 

mais precoce possível. Podemos citar o instrumento canadense a ser aplicado entre 

6 e 18 meses de idade e com 18 itens de observação — AOSI - Autism Observation 

Scale for Infants (Escala de Observação do Autismo para Bebês) (BRYSON et al, 

2008) — e o ESAT-Early Screening for Autistic Traits (Triagem Precoce de Feições 

Autistas) (DIETZ et al, 2006), desenvolvido por pesquisadores holandeses e aplicável 

na faixa etária de 8-44 meses de idade. O AOSI é um instrumento padronizado que 

tem itens fixos e uma situação padrão de avaliação, onde procura-se provocar 

comportamentos para observar as respostas. O ESAT é um questionário para pais ou 

pessoas que convivam diariamente com o bebê e é aplicado preferencialmente aos 

14-15 meses de idade, com 14 perguntas sobre comportamentos que indicam risco 

de autismo, obtendo respostas do tipo “sim” ou “não”. Um número de 3 ou mais 

respostas “não” aponta para a necessidade de investigação diagnóstica mais 

específica. Os comportamentos indicadores mais frequentemente encontrados em 

estudos retrospectivos estão relacionados com ausência de resposta quando 

chamado pelo nome, contato visual precário, desinteresse por objetos que estão com 

o outro e aversão ou não manifestação ao toque social. O apontar declarativo e o jogo 

de faz de conta têm sido considerados indicadores adequados de autismo nos estudos 

de atenção compartilhada, uma vez que as crianças com atraso no desenvolvimento 

não apresentam problemas nessas áreas (LAMPREIA, 2013).  

 O desempenho cognitivo muitas vezes assemelha-se ao demonstrado pelos 

quadros de deficiência intelectual, diferenciando-se quanto ao uso funcional da 

linguagem e no comprometimento de habilidades verbais e não verbais. Os portadores 

da deficiência intelectual apresentam idade mental defasada, mas mostram função 

apropriada para o estágio maturacional. 

 Como a presente pesquisa foi concebida de acordo com as diretrizes do DSM-

IV, as próximas descrições encontram-se se acordo com seus critérios. 

 

2.2.1 Comprometimento qualitativo da interação social 

 

 O comprometimento das habilidades sociais abrange comportamentos 

impróprios como, por exemplo, alterações do contato visual, da expressão facial, das 

posturas corporais e dos gestos que manifestem objetivo de interação social; do 

compartilhamento de interesses; dos gestos comunicativos de mostrar ou apontar; e 
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da reciprocidade social e emocional. A criança com TEA pode muito precocemente 

exibir alterações sociais como não pedir a atenção do adulto; preferir o isolamento; 

não apresentar antecipação postural ao ser pega no colo; apresentar ausência de 

afeto ou resistência à aproximação das pessoas evitando o contato visual ou 

demonstrar apego exagerado a determinados objetos. Ela costuma preferir ficar só, 

não brinca ou interage com outras crianças e não imita gestos sociais como dar tchau 

ou jogar beijo.  

 Com frequência utiliza as pessoas como se fossem objetos, levando a mão de 

um adulto até o que quer pegar. As demonstrações de afeto parecem ausentes, 

excessivas ou impróprias e as respostas emocionais parecem ser independentes dos 

eventos no contexto ambiental, havendo indiferença e falta de empatia social. A 

criança pode sorrir ou chorar sem motivo aparente, bem como apresentar medos ou 

reações intensas. A variedade de manifestações durante a interação social inclui 

desde comportamentos indiferentes, passando por aproximações com o objetivo de 

ser atendido em necessidades físicas até a aceitação passiva ou uma aproximação 

bizarra. Pode haver melhora no isolamento social na adolescência ou idade adulta, 

mas a pobreza na habilidade social, a dificuldade em fazer amigos e as interpretações 

equivocadas a respeito de como são percebidos persistem (WING, 1988; GADIA; 

TUCHMAN; ROTTA, 2004; LAMPREIA, 2013). 

 

2.2.2 Comprometimento qualitativo da comunicação 

 

 Distúrbios da linguagem e comunicação são achados precoces no TEA, com 

defasagens variadas na linguagem não verbal e expressiva evidentes desde o 

primeiro ano de vida (TALBOTT; NELSON; TAGER-FLUSBERG, 2015). 

 O comprometimento da comunicação varia desde o mutismo completo ou 

ausência total da linguagem, até variados tipos de atraso ou imaturidade da fala; 

alterações no emprego de gestos ou mímica; fala repetitiva ou ecolálica (imediata ou 

tardia); jargão; reversões pronominais e alterações da prosódia até a apresentação 

de variados tipos de fluência verbal (GADIA; TUCHMAN; ROTTA, 2004). Se a fala ou 

capacidade expressiva estiver presente encontraremos prejuízos na capacidade de 

manter a conversação, no respeito e na alternância de turnos e reciprocidade; uso 

estereotipado, repetitivo ou idiossincrático da linguagem, não sendo observados jogos 

simbólicos, brincadeiras de imitação social e atenção compartilhada . A compreensão 
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da linguagem pode ser literal pela dificuldade imaginativa e de abstração e há 

incapacidade de compreender metáforas ou ironias.  

 Algumas crianças iniciam a expressão verbal e a interrompem por volta dos 18-

24 meses de idade, demonstrando haver regressão da fala e do desenvolvimento. 

Outras utilizam-se da fala com falso léxico, quando apresentam fala fora do contexto 

e do sentido, sem qualquer objetivo de comunicar-se com o outro. São considerados 

como critérios de diagnóstico a ausência ou o atraso no desenvolvimento da 

linguagem não verbal e verbal, o prejuízo em iniciar ou manter uma conversação e o 

uso estereotipado, repetitivo e idiossincrático da linguagem (FERNANDES; TELES, 

2005). 

  A inexpressividade emocional da fala, pela ausência ou inadequação da 

entoação, torna-a mecânica ou semelhante à fala robotizada. As descrições de 

linguagem ainda referem a presença de ecolalia, inversão pronominal, rigidez de 

significados, linguagem irrelevante, uso de estereotipias e jargão, mutismo e 

dificuldades em manter uma conversação (PASTORELLO, 2007). 

 As variadas dificuldades de linguagem verbal e não verbal estarão sempre 

presentes, em diferentes graus. A literatura descreve jargões ininteligíveis, alterações 

na estrutura do discurso, prosódia inadequada, dificuldades gramaticais e de 

organização da linguagem, repetições, uso limitado de gestos, inversão pronominal, 

assimilação literal da fala, entre outros. São mencionadas com frequência as 

estereotipias verbais, destacando-se as ecolalias variadas, e as não verbais como os 

gestos de sacudir as mãos (flapping) ou o corpo (rocking). As dificuldades citadas 

podem relacionar-se com ausência da aquisição da linguagem, perda de vocalizações 

previamente adquiridas ou peculiaridades nas manifestações verbais desses 

participantes (FERNANDES; TELES, 2005; KLINGER; SOUZA, 2014), havendo 

alterações nos aspectos suprassegmentais ou prosódicos, sem expressão de 

emoção, entonação ou acentuação. 

 Estudos mostraram que as pessoas com TEA são capazes de classificar 

corretamente estímulos de linguagem emocionais como emocionalmente positivos ou 

negativos. No entanto o processamento de estímulos emocionais linguísticos está 

associado com padrões atípicos de atenção e desempenho da memória, bem como a 

atividade fisiológica e neural anormal. Particularmente, as crianças menores com TEA 

têm dificuldades em adquirir e desenvolver conceitos emocionais e evitam o uso 

destes no discurso. Estas alterações da linguagem emocional não foram 
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consistentemente associadas à idade, capacidade intelectual ou nível de 

desenvolvimento de competências linguísticas (LARTSEVA; DIJKSTRA; BUITELAAR, 

2015). A alteração da intenção comunicativa é uma das características presentes 

desde muito cedo no TEA podendo ser vista como mais um indício importante para o 

diagnóstico precoce (STILPEN, 2017), assim como a falta de reciprocidade para 

estabelecer conversação, dificuldades em compreender metáforas, piadas ou 

sarcasmo e em interpretar as expressões faciais, usar a prosódia e a linguagem 

corporal, em indivíduos verbais com TEA, trazendo prejuízo para a comunicação 

social (GADIA; TUCHMAN; ROTTA, 2004). 

  

2.2.3 Padrões estereotipados de comportamentos, interesses ou atividades 

 

 Os padrões repetitivos e estereotipados de comportamento no uso de objetos 

incluem interesses restritos; resistência a mudanças; uniformidade no ambiente; 

maneirismos motores repetitivos; insistência em determinadas rotinas ou rituais; 

apego excessivo a objetos e fascínio com o movimento de parte destes, além de 

padrões limitados e rígidos para brincar e agir. Ao brincar as crianças se ocupam mais 

em enfileirar ou manusear partes dos brinquedos do que em usá-los com finalidade 

simbólica ou funcional. As manifestações frequentes incluem estereotipias motoras e 

verbais, tais como balançar-se, bater palmas repetidamente, andar em círculos ou 

repetir determinadas palavras, frases ou canções (LAMPREIA, 2013). Há uma 

melhora na adaptação a mudanças com a idade, mas os interesses restritos 

persistem, levando-as a concentrar seus interesses em tópicos limitados como mapas 

ou fatos históricos, entre outros temas (GADIA; TUCHMAN; ROTTA, 2004). As 

crianças com TEA demonstram dificuldades ou rigidez em realizar brincadeiras de faz 

de conta e utilizam os brinquedos de maneira diferente do esperado. A brincadeira, se 

existente, mostra-se repetitiva e monótona sem as características do brincar 

espontâneo da criança neurotípica, não se observando manifestações do verdadeiro 

jogo imaginativo ou simbólico, que é considerado a base para a aquisição e o 

desenvolvimento da linguagem infantil (ZORZI, 1999). A brincadeira simulada com 

outra criança, o “fazer de conta” (brincar de esconder, simular a preparação de 

comida), parece distante da capacidade das crianças autistas, já que estas atividades 

requerem a compreensão de condutas sociais complexas. Não existe a imitação 

própria da infância e as atividades lúdicas mostram-se descontextualizadas. Podem 
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enfileirar carrinhos ou girar as rodas destes durante longos e monótonos períodos, ou 

empilhá-los em torres (RAPIN, 1997). Podem exibir notável habilidade para montar 

quebra-cabeças e apresentar extraordinária capacidade em perceber detalhes 

insignificantes, associada à incapacidade para abstrair e formar conceitos. Observa-

se um estilo cognitivo particular de processamento das informações, com atenção 

exclusiva aos detalhes ou aspectos de um objeto (HAPPÉ; FRITH, 2006).  

 Há também um grande interesse pelos aspectos elementares dos objetos, como 

seu odor, sabor, textura, ou suas partes. As crianças saboreiam objetos não 

comestíveis, brincam de maneira obsessiva, sentem prazer ao fazer barulho ou 

podem reagir intensamente a estes; parecem hipnotizadas por movimentos como girar 

de forma repetitiva ou por objetos que rodam, por abrir e fechar portas e acender e 

apagar a luz. Algumas mostram apego a objetos inusitados. As estereotipias 

comportamentais encontradas variam desde as motoras mais simples como balançar 

as mãos até as posturais mais estranhas com o corpo ou as mãos, além da insistência 

em manter rotinas e rituais complexos. Há intensa resistência à mudança, com 

frequentes “acessos de birra ou fúria”. Podem apresentar autoagressão ou demonstrar 

grande irritabilidade ou agressividade. A exemplo das outras manifestações do 

autismo, a intensidade desses comportamentos varia muito (RAPIN, 1997).  

  Autores recentes relacionaram os déficits das habilidades sociais e da 

comunicação com a teoria da mente ou metacognição (FRITH, 1997; BARON-

COHEN, 2009), um constructo neuropsicológico complexo visto como uma habilidade 

inata de atribuir e interpretar estados mentais, como intenções, crenças e emoções 

aos outros e a si próprio. A ausência dessa habilidade compromete a interação social, 

uma vez que compreender as ações a partir de estados intencionais é o ponto central 

para a socialização e compreensão empática e adequada. A agnosia mental, segundo 

Baron-Cohen, constitui uma questão cognitiva central que se refere à ausência de 

processos mentais impedindo o acesso do indivíduo à leitura e interpretação de seus 

próprios sentimentos e emoções, assim como aos dos outros. Logo, há incapacidade 

de atribuir intenção ou motivação aos demais e de formar metarrepresentações 

(ASSUMPÇÃO; KUCZYNSKI, 2007; BARON-COHEN; LESLIE; FRITH, 1985; 

LESLIE, 1987; FRITH, 1997). 

 

2.3 PREVALÊNCIA 
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 Quando descrito por Kanner em 1943 o autismo era considerado raro, porém os 

dados atuais sugerem que o TEA sofreu aumento exponencial, sendo o transtorno 

global do desenvolvimento mais importante devido à sua elevada prevalência 

(GOMES et al, 2015), estimada em 1% da população mundial por Lai, Lombardo e 

Baron-Cohen em 2014. 

 Uma pesquisa realizada por entrevista telefônica com famílias de 11 estados 

norte-americanos pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC) em 2014 

encontrou uma prevalência de um caso para cada 59 crianças de 8 anos de idade 

(BAIO et al, 2018). A mesma instituição fizera um estudo semelhante envolvendo 

346.978 crianças de oito anos de idade (CDC, 2016), o qual detectou uma prevalência 

de 1:68 crianças, afetando mais meninos que meninas na proporção de 4,5:1. De 

acordo com esse órgão, o autismo teve sua prevalência multiplicada por 4 na década 

passada (BAIO et al, 2018; MIRANDA et al, 2019). 

 Segundo os estudos realizados por Fombonne et al em 2006 a incidência variava 

de 4,5 por 10.000; 7,1 por 10.000 a até aproximadamente 12,7 por 10.000, sendo que 

25% destas crianças apresentavam dificuldades intelectuais, o que já demonstrava 

que a síndrome não era tão rara como se pensava e talvez não houvesse uma 

associação tão direta com déficit cognitivo grave, como se afirmara em estudos 

anteriores. 

 A prevalência tem crescido de uma forma que pode ser considerada dramática 

e a síndrome já tem sido reconhecida como uma das mais comuns entre os distúrbios 

do desenvolvimento, embora alguns artigos contestem os critérios utilizados para tal 

afirmação (GERNSBACHER; DAWSON; GOLDSMITH, 2005). A prevalência por 

muitos anos foi considerada entre dois ou quatro casos por 10.000 crianças 

normotípicas (FOMBONNE, 2009). Na literatura encontramos taxas de 110 por 10.000 

(CHARMAN, 2002). 

 Num censo realizado recentemente com pais nos Estados Unidos verificou-se a 

prevalência de 11 crianças portadoras da síndrome por 1.000 normotípicas (KIM, 

2015). Estudos recentes indicaram a prevalência de 62 para 10.000 (ELSABBAGH et 

al, 2012). Podemos encontrar dados epidemiológicos demonstrando prevalência de 

1:150 nascidos, com aumento significativo no século 21 (BACKES; ZANON; BOSA, 

2013). Segundo a ONU, atualmente existem 70 milhões de autistas no mundo 

(VARELA; MACHADO, 2016).  
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 Uma dissertação brasileira de 2017 buscou estimar a prevalência mundial do 

TEA levantando no PubMed, PsychINFO, EMBASE, Lilacs e Cochrane, no período 

entre 1996 e 2016, dados e a bibliografia das revisões destas buscas. O resultado das 

pesquisas indicou a prevalência do autismo como objetivo principal independente da 

faixa etária, sendo ao todo mais de 3 milhoes de indivíduos incluídos. A prevalência 

global de TEA foi estimada em 0,42%, sem nenhuma relação direta com região, etnia 

ou nível social. Concluiu-se que ao longo do tempo pesquisado aumentou a 

prevalência do TEA por fatores ainda desconhecidos da comunidade científica. A taxa 

encontrada para a prevalência global foi considerada abaixo da média da literatura 

existente (NORTE, 2017). 

 No Brasil temos dados que apontam para uma prevalência de 1:360, embora se 

considere que esse número esteja subestimado (PAULA et al, 2011). Um estudo-piloto 

da prevalência realizado na cidade de Atibaia (SP) em 2007 com 1.470 crianças 

encontrou um caso de autismo para cada 368 crianças, ou seja, 0,3% de jovens até 

20 anos apresentavam diagnóstico de autismo, uma taxa muito baixa de acordo com 

a literatura mundial. 

 Dados brasileiros de 2012 estimaram, estatisticamente, cerca de dois milhões 

de pessoas com TEA, numa proporção calculada com base nos estudos 

internacionais, principalmente os americanos, que estimam um caso de autismo para 

cada 110 crianças típicas (AMÂNCIO, 2012).  

 Ainda contamos com reduzidos estudos epidemiológicos especialmente quando 

se trata de desenhos metodológicos essenciais com o objetivo de estabelecer taxas 

de prevalência e outros dados relevantes para identificar fatores ou fornecer diferentes 

informações como grupos de risco ou outras (TEIXEIRA et al, 2010). 

 Sabemos que os dados epidemiológicos são um fator importante a ser 

considerado na normatização das políticas públicas de atendimento (PAULA et al, 

2011). Esses dados, apesar das críticas dos que defendem que não há uma 

equivalência ou igualdade de metodologias para mensuração (GERNSBACHER; 

DAWSON; GOLDSMITH, 2005), só fazem reforçar a necessidade urgente de 

diagnóstico precoce e um tratamento multidisciplinar eficiente que ofereça às crianças 

afetadas uma chance mínima de recuperação de seus principais sintomas, baseada 

em intervenções precoces e adequadas, além de orientação à família e direito à saúde 

e educação pública de qualidade (FERNANDES [OPTIZ], 2009; LAMPREIA, 2013). 

Sabe-se que a incidência de casos de autismo está crescendo de forma significativa 
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em todo o mundo, especialmente neste século (BARBARESI; KATUSIC; VOIGT, 

2006; FOMBONNE et al, 2006; GERNSBACHER; DAWSON; GOLDSMITH, 2005; 

SCHECHTER; GRETHER, 2008, SILVA; MULICK, 2009).  

 Os motivos para justificar tal aumento podem advir de um maior nível de 

informação e conscientização a respeito do transtorno; expansão dos critérios 

diagnósticos utilizados; aos dados existentes serem subestimados; as políticas ou 

metodologias para o diagnóstico e ampliação dos serviços de atendimento; aos locais 

de realização dos censos ou pesquisas, ao uso maciço da internet e/ou ao intercâmbio 

de informações (BACKES; ZANON; BOSA, 2013). A variação na estimativa da 

incidência pode decorrer principalmente dos critérios adotados e das políticas 

utilizadas para o diagnóstico. Também deve-se levar em conta a recente ampliação 

dos critérios diagnósticos, permitindo que uma maior gama de casos com perfis de 

desenvolvimento mais variados seja incluída dentro do espectro e também uma 

melhora na capacitação dos profissionais ocasionando uma melhor detecção de casos 

que antes não eram diagnosticados ou que foram avaliados erroneamente (WING, 

1996; FERNANDES; PASTORELLO; SCHEUER, 1996; FOMBONNE, 2003; 

FOMBONNE et al, 2006). A discrepância de dados sobre a incidência parece estar 

mais associada ao uso de critérios de diagnóstico diversos (SILVA; LOPES-

HERRERA; DE VITTO, 2007). 

 

2.4 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico do TEA é clínico e baseado nos critérios estabelecidos pela APA 

na publicação DSM, envolvendo a observação a fim de identificar os comportamentos 

combinados ou características específicas que constituem um padrão específico. O 

desenvolvimento atípico resulta em deficiências persistentes na interação e na 

comunicação social e na presença de um repertório restrito de comportamentos, 

atividades ou interesses desde muito cedo na vida da criança (APA, 2013). Ainda não 

existe comprovação científica de um marcador biológico que facilite o diagnóstico, 

apesar dos indícios em favor da associação com fatores genéticos e neurobiológicos 

(ASSUMPÇÃO; KUCZYNSKI, 2007).  

 Segundo o DSM-5 algumas características dependem do grau de maturidade da 

criança para serem evidenciadas, mas as primeiras manifestações do TEA podem ser 

bem observadas aos 36 meses de idade. Portanto esta seria a idade média para 
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detecção do transtorno, mas alguns autores defendem que o diagnóstico seja factível 

aos 18 meses de idade ou até antes, quando a maioria das crianças já apresentaria 

desvios significativos no desenvolvimento qualitativo e quantitativo da comunicação 

interacional verbal e não verbal (ASSUMPÇÃO; KUCZYNSKI, 2007; LAMPREIA, 

2013; STILPEN, 2017). 

 No Brasil o diagnóstico durante os anos pré-escolares ainda é considerado raro. 

Entretanto até os três anos as crianças tendem a preencher os critérios diagnósticos 

(BOSA, 2006; LAMPREIA, 2013). Silva e Mulick (2009) afirmaram que no país ainda 

existem muitas crianças com 6-7 anos ou mesmo maiores com diagnóstico indefinido, 

pois ainda haveria uma grande lacuna de conhecimento e capacitação profissional em 

relação às práticas diagnósticas e à implementação de programas de intervenção. A 

importância do diagnóstico e intervenção precoces é um dos principais elementos 

para o prognóstico do desenvolvimento. 

 Alguns autores relataram que 70% dos pacientes teriam deficiência intelectual e 

existem muitos debates e pesquisas sobre as relações entre déficits da linguagem e 

cognição (FRITH, 1996; DEFENSE; FERNANDES, 2011; LAMPREIA, 2013). Outros 

autores refutam esse alto índice por considerar que as limitações das habilidades 

pragmáticas da linguagem interferem diretamente no desempenho em testes 

cognitivos (KLIN, 2006). 

 

2.5 EVOLUÇÃO 

  

 A evolução do transtorno mostra-se tão variável quanto sua complexidade 

podendo abranger desde portadores que apresentam pouco ou nenhum progresso 

até outros que apresentam uma evolução favorável. Os fatores preditivos mais 

consistentes do prognóstico são um quociente de inteligência (QI) normal e a presença 

de linguagem (HOLGUÍN, 2003). 

 Fernandes, Neves e Rafael (2009) estimaram que 35 a 45% das crianças 

autistas não desenvolverão o uso de linguagem funcional e sociocomunicativa em 

virtude de déficits semânticos de linguagem, da compreensão dos significados das 

palavras e de sua utilização para promover a interação social.  

 Autistas com QI normal ou elevado podem apresentar bons resultados 

acadêmicos e vida independente. Alguns frequentam a universidade e se formam, 

mas ao enfrentarem as situações comuns do dia-a-dia que exigem habilidade e 
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interação social, uso funcional adequado da linguagem e necessidade de adaptação 

para lidar com situações novas demonstrar manifestações de ansiedade e/ou 

depressão (APA, 2013). 

 Fein et al (2013) descreveram 34 pacientes que apresentavam história inicial 

clássica de autismo e posteriormente tiveram remissão total dos sintomas. Ainda não 

se é possível falar em cura do TEA, mas esta publicação foi considerada como a 

primeira documentação da recuperação de indivíduos autistas.   
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3 A LINGUAGEM NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA  

 

3.1 LINGUAGEM  

  

 Existem muitas e variadas definições para a linguagem. Pode ser considerada 

com acerto como um conjunto arbitrário de sinais auditivos ou gestuais, desenvolvida 

por seres humanos para realizar uma comunicação complexa e não ambígua desse 

grupo (TUCHMAN; RAPIN, 2009). 

 Para Sternberg (2000), a linguagem refere-se ao uso de um meio organizado de 

combinar palavras para fins de comunicação, que possui aspectos relacionados com 

a compreensão receptiva e decodificação de significados associados a codificação 

expressiva e ao uso funcional, possibilitando assim os processos de transformação 

dos pensamentos em formas de expressão. Caracteriza-se por ser arbitrariamente 

simbólica, intencional, regularmente estruturada em variados níveis, comunicativa e 

interacional, generativa e dinâmica.  

 A linguagem segundo Brandão (2002), “constitui o uso de um sistema arbitrário 

de sinais e símbolos, que funciona como um processo intermediário entre o 

pensamento e o mundo externo, sendo essencial na tradução dos estímulos e eventos 

externos em símbolos ou conceitos internos, a partir dos quais os indivíduos possam 

expressar ou traduzir seus conceitos, significados ou sentimentos de forma 

compreensível para outras pessoas”. É um instrumento fundamental para a 

socialização do ser humano, funcionando tanto como suporte para pensamentos 

quanto como mecanismo de expressão de afetos e estados emocionais, estando em 

constante evolução e em relação direta com a interação social. 

 É uma atividade que exige alta complexidade cognitiva e comunicativa, 

manifestada no repertório de comportamentos da criança desde muito cedo em seu 

desenvolvimento por meio de suas ações sobre os objetos, as pessoas e o mundo 

(HAGE, 2001). As capacidades linguísticas receptiva, associativa-integrativa e 

expressiva-funcional são essenciais à comunicação efetiva, consistente e apropriada, 

possibilitando que através do seu uso haja inserção da criança na cultura e sociedade.  

  

3.1.1 Desenvolvimento da linguagem 
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 A concepção, gestação e os primeiros anos de vida são particularmente 

importantes para o desenvolvimento do ser humano em seus diferentes domínios e 

envolvem os aspectos sensoriais, motores, cognitivos e socioemocionais de forma 

inter-relacionada e interdependente, se desenvolvendo e funcionando integrado com 

a maturação, onde as experiências e a cultura se fundem. Esses domínios são 

influenciados por fatores biológicos e psicossociais, além da interação genética, 

podendo ainda sofrer modificações pelo ambiente, numa dinâmica contínua e 

interacional. 

 Descobertas genéticas recentes demonstraram que as circunstâncias 

vivenciadas pelo ser humano na gestação e nos primeiros anos de vida influenciarão 

a manifestação de seus genes e, por conseguinte, determinarão comportamentos e 

características que estarão presentes em todos os diversos ciclos de vida (ARAÚJO 

et al, 2015). 

 Existem inúmeras abordagens para descrever o desenvolvimento da linguagem, 

mas destacamos a que considera as fases pré-linguística e linguística em relação ao 

desenvolvimento humano, uma vez que são consideradas precursoras e construtoras 

da futura condição linguística da criança.  

 Primeiro a criança cria sua própria linguagem e depois a língua materna, a partir 

da interação, num processo de socialização significativo. Enquanto aprende a 

linguagem, constrói a realidade interna e externa e vice-versa (FERNANDES, 1998a). 

 O desenvolvimento da comunicação no ser humano começa durante o período 

intra-uterino, quando no 4º mês gestacional a audição e outros sentidos já iniciaram 

seu funcionamento, preparando o feto para receber informações acústicas, que 

incluem o ritmo e a musicalidade da língua (STILPEN, 2017).  

 Saboia (2007) acredita que o déficit nesse funcionamento seria a base dos 

sintomas do TEA, pois os bebês seriam programados geneticamente em busca do 

contato humano, interação e atenção, sendo este comportamento considerado 

intuitivo e intencional no desenvolvimento do ser.  

  Ao nascer o bebê utiliza o choro para se comunicar, podendo este ser 

considerado inicialmente como um apelo não verbal reflexo, caracterizando-se como 

elemento de comunicação não intencional até os dois meses. Os comportamentos 

observados nessa fase caracterizam-se por reações desencadeadas por uma 

organização nervosa reflexa, um comportamento mais reativo do que ativo, um ato 
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inato para expressão de desconforto que, ao ser atendido perde gradativamente a 

característica reflexa, passando a se apresentar como uma solicitação. Modulações e 

modificações percebidas no padrão de choro dos bebês, com pausas referentes à 

intensidade e insistência já revelam uma expectativa em relação à resposta do adulto. 

Os cuidados e as respostas da mãe ou de outros cuidadores configuram e estruturam 

a relação dialógica de amor, contando com estímulos reforçadores como toques, 

cheiros, olhares, sons emitidos e a fala (ARAÚJO et al, 2015; FIORE-CORREIA, 

2016). 

 Estudos evidenciaram que somos programados biologicamente para nos 

conectarmos afetivamente com quem nos cuida e que preferimos os estímulos sociais 

dentre os ambientais que nos são oferecidos, o que nos possibilitará responder e 

iniciar as interações sociais e consequentemente o surgimento de comportamentos e 

habilidades do desenvolvimento infantil neurotípico. O desenvolvimento da cognição 

social da criança ocorre através do desenvolvimento da intersubjetividade e das 

diferentes fases da interação da criança com seus pais e cuidadores, que 

compartilham experiências, reciprocidade e atenção em olhar para o outro (FIORE-

CORREIA, 2016). 

 Quanto mais o bebê se mostrar ativo motora e sensorialmente aos estímulos 

novos que lhe despertem interesse, for curioso em um ambiente rico de estímulos e 

expandir seu desenvolvimento motor, mais possibilidades terá para compreender o 

mundo que o cerca. Todas as informações obtidas nessa exploração irão contribuir 

para produzir posteriormente comunicação e linguagem. 

 É importante salientar as habilidades que precedem e servem como preditores 

da aquisição e surgimento da linguagem como a atenção conjunta/compartilhada e a 

comunicação intencional, que inclui atos não verbais como a imitação e os gestos 

protodeclarativos e protoimperativos, as vocalizações pré-linguísticas, o brincar 

funcional e a percepção do outro como agente intencional de comunicação 

(CARVALHO; SESTINI; PEDROSA, 2015). 

 As emissões dos sons guturais e dos bilabiais que aparecem no decorrer do 3º 

mês de vida ainda não se caracterizam como comunicação intencional. Esse ato 

reflexo de produção sonora passa a ser reconhecido como um jogo prazeroso, 

retroalimentado pela interação e a audição. As vocalizações aleatórias vão surgindo, 

variando em parâmetros de intensidade e duração associadas à sensação de bem-

estar. Na medida em que o adulto atribuir algum significado ou sentido a esses sons 
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desencadeará um aumento de sua frequência, o que demandará expectativas na 

criança que, se antes os emitia por prazer, sem intenção de chamar a atenção do 

adulto agora passará a associar determinadas condutas com determinadas respostas. 

Nessa etapa podemos observar sorrisos, olhares, aumento da vocalização e busca 

pela fonte sonora como reações esperadas do bebê diante da fala do adulto, que é 

significativa para ele (ARAÚJO et al, 2015; FIORE-CORREIA, 2016). 

 Até o 5º mês de vida as emissões vocais, consideradas como balbucio 

fisiológico, ainda parecem não estar relacionadas com os sons armazenados. O 

padrão fonético da linguagem oral é adquirido em paralelo ao amadurecimento dos 

padrões acústicos preparando o desenvolvimento da produção da fala. Através da 

monitoração auditiva da própria fala a criança começará a associar o que fala ao que 

ouve, o que lhe permitirá adquirir e corrigir os fonemas pronunciados ao longo do 

desenvolvimento. A partir das habilidades auditivas e da percepção das diferenças 

entre o que emite e o que ouve ampliará e experimentará novas produções vocais. 

 Em torno dos seis ou sete meses o balbucio toma uma forma diferenciada, com 

a criança mais ativa interacionalmente, aumento das expressões faciais e da imitação 

de sons audíveis sendo possível perceber, pela forma de olhar ou apontar objetos, a 

possibilidade da manifestação de seus desejos. Será a experiência auditiva somada 

às trocas interacionais que promoverá o amadurecimento da função auditiva e, como 

consequência, o desenvolvimento da comunicação intencional (ARAÚJO et al, 2015; 

LAMPREIA, 2013).  

 Em torno do sétimo mês de vida o som da fala ainda se soma aos outros 

estímulos ambientais como os visuais, táteis ou cinestésicos com o bebê reagindo de 

forma semelhante a todos, mas gradativamente a fala humana torna-se o principal 

foco de atenção (HAGE, 2001). Por volta do oitavo mês de vida a criança já percebe 

suas potencialidades e possibilidades de expressão, adotando assim novos 

comportamentos com intencionalidade, como por exemplo olhar para um objeto e para 

o adulto alternadamente, esticar a mão em direção ao objeto e olhar para o adulto 

numa forma de expressar seu desejo, com incremento ou associação de vocalizações. 

A criança já compreende os efeitos de suas produções sonoras para os que a 

escutam. Começa, então, um período de repetição e imitação do que ouve (ARAÚJO 

et al, 2015).  



22 

 

 Surgem as sinalizações vocais para regulação do comportamento, interação e 

obtenção da atenção, além de afeto compartilhado e apego com a mãe e a 

autorregulação das manifestações emocionais (FIORE-CORREIA, 2016). 

 As primeiras intenções realmente comunicativas para alguns estudiosos se 

darão com o surgimento dos gestos, que muito irão contribuir para o processo de 

desenvolvimento da linguagem, facilitando-a ou permitindo a expressão de conceitos 

ou desejos num momento em que a criança ainda não apresenta domínio verbal para 

utilizar a língua. Com o surgimento das primeiras palavras com significado, por volta 

dos doze meses, a criança entrará no período denominado linguístico propriamente 

dito (ZORZI, 2000; LAMPREIA, 2013; ARAÚJO et al, 2015). 

 O sistema fonológico pode ser considerado ainda em desenvolvimento pré-

linguístico no primeiro ano de vida caracterizando-se pela ocorrência de sons 

existentes ou não na língua-mãe, e será a interferência do adulto que, ao se deparar 

com a reduplicação de sílabas emitidas pela criança, atribuirá significados e 

encorajará suas produções articulatórias. A criança compreenderá ordens simples e 

palavras-frases. O vocabulário irá ampliar-se, referenciando palavras que circulam no 

dia-a-dia, ainda que nos mais diferentes contextos, apresentando um rápido aumento 

na compreensão e aquisição de vocabulário entre os doze e dezoito meses, quando 

ocorrerá uma maior expansão do sistema fonológico. A criança entra no mundo dos 

significados da linguagem bem antes de adquirir e usá-la de forma expressiva. 

Entenderá a capacidade de descrição das características dos objetos pelas palavras 

e o seu uso na comunicação com os outros. Terá um vocabulário de aproximadamente 

cinquenta palavras e um inventário fonético ainda limitado. A atenção compartilhada, 

considerada um marcador precoce para identificação do TEA, deverá aparecer no final 

do primeiro ano de vida, com o objetivo principal de direcionar a atenção de um 

parceiro comunicativo visando a dividir uma situação comunicacional, sendo vista 

como precursora do desenvolvimento da linguagem, pois o adulto aproveitará essas 

pistas para oferecer informações e referências sobre o mundo, proporcionando 

condições da criança compreender a intenção comunicativa e facilitando o 

compartilhamento da atenção. O sucesso do desenvolvimento social e da linguagem 

será determinado pela relação precoce da criança na díade com o adulto e na tríade 

adulto-criança-objeto compartilhado (ARAÚJO et al, 2015; MENEZES; 

PERISSINOTO, 2008). Durante os primeiros doze meses de vida, o desenvolvimento 

de várias habilidades como atenção conjunta ou compartilhada, o apontar imperativo 
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e o declarativo, a comunicação intencional de desejo e a aprendizagem de estratégias 

para ação demonstram a expressão da capacidade crescente de compreender o outro 

como alguém com quem compartilhar interesses e comportamentos conjuntos em 

relação aos objetos, marcando o período linguístico do desenvolvimento 

(CARVALHO; SESTINI; PEDROSA, 2015; ARAÚJO et al, 2015). 

 A partir dos dezoito meses utilizará estruturas silábicas mais complexas e 

estruturação frasal combinando dois elementos havendo uma expansão significativa 

do sistema fonológico, com uso de estruturas silábicas e frasais mais complexas 

(ZORZI, 2000; ARAÚJO et al, 2015). 

 Aos vinte e quatro meses a criança conseguirá produzir até 150-200 palavras, 

combinando-as em diferentes frases de dois ou três elementos, nomeando objetos da 

vida diária quando solicitada e respondendo a perguntas com os pronomes 

interrogativos “o que”, “quem” ou “quando” (“What? Who? When? − 3 W”). Mesmo 

depois de termos domínio da linguagem expressiva verbal a comunicação não verbal 

continua a ser utilizada como um componente importante dos processos interacionais 

(FERNANDES, 1998; ARAÚJO et al, 2015). 

 O aparecimento das condutas simbólicas ou semióticas, como a capacidade de 

representar ou utilizar símbolos, no decorrer do segundo ano de vida da criança serve 

como referencial de desenvolvimento típico. O não surgimento pode indicar que a 

criança está enfrentando problemas quanto ao desenvolvimento de funções que 

levam à formação de tais condutas. A linguagem como uso de símbolos sociais não é 

considerada a única conduta simbólica desenvolvida pela criança, uma vez que surge 

dentro de um conjunto mais amplo de manifestações que incluem a brincadeira 

simbólica ou jogo de faz-de-conta (forma lúdica de lidar simbolicamente com a 

realidade representando cenas do cotidiano e da vida diária) e a imitação diferida, que 

é a capacidade de imitar ou reproduzir modelos através de gestos, sons ou ações, 

que foram experimentados em situações e depois evocados (ZORZI, 2000). 

 Embora o desenvolvimento da linguagem tenha etapas bem definidas, as 

singularidades e as vivências individuais de cada criança devem ser consideradas. Há 

comprovadamente uma sequência cronológica comum, mas também variações no 

desenvolvimento da linguagem e da comunicação humana, pois é o seu domínio é 

que individualiza o ser humano, sendo fruto de um processo iniciado ainda 

intrauterinamente e que persiste, modificando-se ao longo do ciclo da vida (ARAÚJO 

et al, 2015). 



24 

 

 Podemos considerar como dados de desenvolvimento típico da linguagem e 

comunicação no primeiro ano de vida o contato visual e social; a atenção 

compartilhada; o apontar; a participação crescente em rotinas de cooperação; o início 

das sinalizações vocais para regulação do comportamento; a interação; a obtenção 

da atenção e a compreensão de palavras em interações sociais rotineiras. 

 Observamos durante o segundo ano de vida o aumento da frequência, 

persistência e intencionalidades das sinalizações comunicativas pré-verbais, a 

aquisição da linguagem simbólica para comunicação a respeito do contexto imediato 

e de suas próprias ações, a simbolização interna de eventos passados e a maior 

antecipação. Entre os dois e quatro anos de idade encontramos a ampliação da 

comunicação a respeito das ações do outro e de eventos observados, o aumento da 

comunicação simbólica a respeito de eventos passados e futuros, a compreensão de 

relações complexas, como a causalidade e a condicionalidade entre os eventos e a 

competência conversacional básica, com observação e gradativo uso adequado da 

alternância de turnos (PRIZANT; WETHERBY, 1990). 

 A partir dos seis anos há possibilidade de conversas ampliadas entre mais 

interlocutores ao mesmo tempo, sobre temas ausentes ou abstratos e com 

reestruturação de enunciados e autocorreção quando ficar perceptível que não houve 

compreensão. Desta fase em diante encontramos maior proximidade com o modelo 

falante do adulto, com o desenvolvimento e domínio da linguagem ocorrendo como 

meio de se inscrever e participar de situações contextuais e dialógicas da fala, com 

realização de funções mais interpessoais como jogo compartilhado, pedido de 

informação, comentário e narrativa. 

 Com relação ao desenvolvimento socioemocional encontramos no primeiro ano 

de vida a sinalização pré-intencional de estados afetivos e emocionais, a 

autorregulação de manifestações emocionais, o afeto compartilhado com a mãe ou 

cuidador substituto, o estabelecimento de relações de apego e a possibilidade de 

responder a carinho e conforto oferecidos pelas figuras afetivamente significativas. 

 O segundo ano de vida envolve a consolidação das relações de apego, maior 

consciência e objetividade em relação à motivação e objetivos próprios, além de 

conflitos com os outros, indicando aumento da autonomia e o estabelecimento de 

representações internas das relações e interações sociais. 

 Entre dois e quatro anos de idade o desenvolvimento socioemocional é 

evidenciado por maior habilidade para planejar e poder esperar por gratificação, a 
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comunicação interna de seus próprios estados, o desenvolvimento da autoimagem, a 

elaboração de representações internas das relações, a estabilidade do humor, a 

capacidade de empatia e o desenvolvimento de relações em grupo (PRIZANT; 

WETHERBY, 1990). 

 Se considerarmos que o desenvolvimento global da criança é inter-relacionado 

entre linguagem, cognição, afetividade e sociabilidade de maneira indissociável, o uso 

da comunicação e da linguagem mostra-se como elemento próprio desse 

desenvolvimento, da identidade e singularidade de cada ser humano. Se o 

desenvolvimento de um desses aspectos estiver alterado, os outros mostrarão efeito 

semelhante, afetando o desenvolvimento global do indivíduo (FIORE-CORREIA, 

2016).  

 Neubauer e Fernandes (2013) relataram que a maior colaboração da 

Fonoaudiologia, tanto para pesquisas referentes à etiologia do TEA quanto para os 

processos diagnósticos, seria a definição de um fenótipo de linguagem cada vez mais 

nítido. O objetivo é nortear pesquisas sobre os melhores critérios para a descrição da 

linguagem dessa população e a melhor forma de obtê-los, além de oferecer 

alternativas para a análise minuciosa dos dados. 

 

3.1.2 Uso funcional da linguagem - pragmática 

 

 As teorias sobre o desenvolvimento de linguagem que defendem a perspectiva 

da abordagem pragmática permitem a sua efetiva observação no campo de atuação 

da Fonoaudiologia na medida em que avalia sua contextualização integrada em um 

espaço conversacional que envolve díades, interação dialógica, alternância de turnos, 

falantes e ouvintes em atos comunicativos mediados pela própria linguagem. A partir 

da perspectiva funcional do uso da linguagem será possível refletirmos sobre formas 

de comunicação, motivações, diferentes papéis, funções comunicativas e outros 

aspectos que envolvem a riqueza e complexidade da comunicação humana. 

 Para Fernandes (1994), as teorias e avaliações pragmáticas permitem a 

observação e análise do uso da linguagem em suas funções comunicativas, 

considerando-se as relações entre linguagem e contexto, inclusive em seus aspectos 

não verbais, sociais e ambientais e em suas interfaces, num processo que se estende 

por toda a vida. Desse modo, a linguagem é avaliada e observada a partir de uma 

abordagem mais abrangente, permitindo a perspectiva de torná-la muito mais 
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dinâmica e funcional, dentro de um contexto linguístico e não linguístico, uma vez que 

os aspectos comunicativos estão presentes nas relações interpessoais estabelecidas, 

marcando o valor e a importância social da linguagem. Em suma, os aspectos 

pragmáticos da linguagem envolvem os elementos funcionais da linguagem e da 

metalinguagem, no sentido do que se faz quando se fala, considerando todas as 

formas de expressão comunicativa e o contexto onde elas ocorrem.  

 Os atos da fala envolvem situações em que uma determinada fala ou emissão 

corresponde à realização de uma ação. As reações ou os efeitos de uma determinada 

emissão no ambiente ou no interlocutor são considerados parte integrante da 

comunicação, e qualquer estudo sobre linguagem deve considerar a relação entre 

contexto, aspectos não verbais, sociais e ambientais, e a linguagem. O estudo da 

continuidade dialógica, da alternância de turnos e da circulação temática envolve 

aspectos segmentares e suprassegmentares da linguagem pragmática. Na promoção 

do diálogo vemos mecanismos que agem para promover a sua continuidade ou 

descontinuidade, como a sucessão e alternância de turnos e o modo como os 

interlocutores iniciam, mantêm ou quebram as relações entre os tópicos no discurso 

(PERISSINOTO, 2004). 

 Segundo Austin (1990), o termo performativo indica emissões que implicam a 

realização de uma determinada ação que depende de circunstâncias ambientais para 

se efetivar e que estão relacionadas às condições do emissor para realizar a ação e 

à resposta do interlocutor. Alguns critérios são sugeridos para identificar proferimentos 

performativos, tais como uso da 1ª pessoa do singular do indicativo na voz ativa; modo 

imperativo; variações na tonalidade vocal; cadência e ênfase nas emissões; uso de 

advérbios e expressões adverbiais; partículas conectivas; elementos não verbais; e 

as circunstâncias do proferimento. Ao dizer algo — um ato locucionário — o sujeito 

realiza um ato fonético, um ato fático e um ato rético, ou seja, realiza a emissão de 

certos ruídos, profere certos vocábulos ou palavras conforme a gramática e utiliza os 

vocábulos com certo sentido e referência mais ou menos definidos. 

 Austin (1990) classificou os atos como locucionários, docucionários e 

perlocucionários constituindo, portanto, três dimensões diferentes do uso da 

linguagem, o que equivale dizer que ao proferir determinada sentença, com 

determinado sentido e referência, tem-se que equivaler a um significado, com uma 

força convencional que se produz para dizer algo. Devemos considerar, além dos 

aspectos formais de articulação, vocabulário e sintaxe, os aspectos funcionais 
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supracitados, ao realizarmos qualquer diagnóstico de linguagem ou intervenção 

terapêutica. 

 Da mesma forma que a interação determina os usos da linguagem, como refere 

Fernandes (1998b), esta se associa ao desenvolvimento cognitivo e à experiência 

social na determinação do desenvolvimento da linguagem. O uso funcional contribui 

para o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento da competência 

pragmática ocorre paralelamente a ele. A linguagem funciona como o meio e 

instrumento para conhecer e atuar no mundo, cabendo ao sujeito o papel definido de 

interlocutor e comunicador nesse processo de ação e reflexão.  

 Luria e Yudovich registraram em 1959 que ao adquirir e expressar um vocábulo, 

a criança se subordina a ele, pois a palavra se torna um regulador da sua atividade.  

 Spinelli (1996) afirmou: 

 “... as relações entre linguagem, língua e fala são estreitas. O conhecimento da 

língua e as características da linguagem, criatividade e ausência de sentidos 

colados aos significantes aparecem ou não na fala. O domínio das regras 

fonológicas e sintáticas não garante que existam altos graus de criatividade. Há 

falas estereotipadas perfeitas quanto a certo conhecimento da língua, mas que 

não representam nenhuma função de linguagem ou comunicação. Isto não 

impede de se reconhecer que tal conhecimento aumenta a possibilidade de se 

distanciar do significado literal, de se criarem novos e surpreendentes sentidos. 

Certo domínio de uma segunda língua pode ser suficiente para diálogos sobre 

temas restritos, altamente contextualizados - fala-se essa língua, mas não permite 

a compreensão e, menos ainda, a produção e compreensão de locuções 

metafóricas, anedotas e provérbios. Para que o conhecimento da língua atinja 

níveis que permitam surgir as capacidades características da linguagem, é 

necessário que a pessoa vá além do estudo e da prática de diálogos, que ela 

mergulhe na cultura daquela comunidade linguística”.  

 

 Portanto, a linguagem envolve os aspectos de criatividade e flexibilidade de 

sentidos e significados, inseridos e interdependentes do contexto cultural e social, e 

que exige um domínio da língua para que possa ser manifestada através da fala ou 

por qualquer outro meio comunicativo. As condições de expressão e uso da fala, tanto 

na avaliação quanto na terapia, devem ocorrer, portanto, sem situações forçadas, 

artificiais, o que favorecerá uma situação comunicativa em que todos os envolvidos 

exerçam plenamente seus respectivos papéis na comunicação interacional e 

funcional, em ambiente o mais próximo possível do natural.  

 Searle (1981) distingue os atos da fala em atos de enunciação - os que enunciam 

palavras; atos proposicionais - os que referem ou predicam; atos ilocucionais - os que 
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afirmam, perguntam, ordenam ou prometem; e atos perlocucionais - como proposto 

por Austin (1990), referentes à noção do efeito da emissão sobre o ouvinte. 

 Rees (1978) descreveu a pragmática como uma série de fenômenos linguísticos 

que incluem os atos da fala, princípios de cooperação e papel social, além de 

pressuposições e inferências, determinação dos referentes de pronomes, operações 

de discurso e criação de informação por meio da combinação de elementos de mais 

de uma fonte, classificando as habilidades pragmáticas em três grandes áreas:  

 - Área da conversação, incluindo cinco possibilidades: a habilidade de respeitar 

as convenções de organização sequencial das conversações; de fazer contribuições 

coerentes para a conversação; de reparar falhas na conversação; de usar a linguagem 

para estabelecer ou variar os papéis sociais e para compreender e produzir uma 

variedade de atos de fala; 

 - Área da narrativa, abrangendo as habilidades de usar a inferência na 

interpretação do significado de histórias e para contar histórias segundo as regras de 

organização de narrativas; 

 - O uso da linguagem com funções não comunicativas, que inclui o uso da 

linguagem para o pensamento e solução de situações problemáticas (inteligência 

fluida); o papel da linguagem no estabelecimento da própria identidade, e do jogo e 

da metalinguagem. 

 A autora reflete se o papel da pragmática no desenvolvimento da linguagem é 

ser o elemento envolvido na origem do seu desenvolvimento; ser a motivação para 

seu aprendizado; ser a base para o desenvolvimento de certas estruturas linguísticas 

ou é estar associado ao desenvolvimento de estilos linguísticos e habilidades para 

modificar de código.  

 Quanto à linguagem nos indivíduos portadores de TEA, o que acontece com as 

habilidades pragmáticas? Como propiciar situações terapêuticas ou ambientais 

contextuais e naturais em que haja simetria entre os interlocutores de forma que as 

trocas sejam espontâneas e as contribuições de cada um se igualem em valor, 

resultando em comunicação efetiva? (FERNANDES, 1998). 

  Ao analisar o desenvolvimento da linguagem Halliday (1978) defendeu que a 

linguagem deve ser vista como um produto de socialização, pois primeiro a criança 

cria sua própria linguagem e depois domina a língua-mãe, mediante interação com as 

pessoas de seu contexto social e cultural significativo, construindo então uma noção 

particular de realidade interna e externa, simultaneamente com o aprendizado 
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mediado pela própria linguagem. Por esse processo vê-se que a construção de 

realidade é indissolúvel do processo de desenvolvimento da linguagem, que a marca, 

retroalimenta, contextualiza e vincula. Schwartz (2003), baseado na proposta 

funcional defendida por Halliday, sugeriu que o desenvolvimento das funções 

comunicativas segue uma ordem hierárquica no desenvolvimento infantil: entre 9 e 18 

meses de idade, temos as funções instrumental, regulatória, interacional, pessoal, 

heurística e imaginativa. Aos 24 meses surge a função informativa, sendo todas 

interdependentes e básicas. 

 As funções comunicativas foram classificadas em dois tipos por Hage (2001): as 

protodeclarativas que incluem as atividades e atitudes da criança em dirigir a atenção 

do adulto para algum evento ou objeto de seu interesse ou chamar atenção do adulto 

para si mesma, abrangendo o contato visual, os gestos e a intenção comunicativa; e 

as protoimperativas que são atitudes com finalidade de fazer o adulto executar alguma 

ação desejada e abrangem gestos como o apontar. Apesar de ainda não dominarmos 

o conhecimento completo de como a língua materna é construída, nenhuma análise 

da linguagem pode ser restrita apenas à forma, defende Hage. Para Fernandes e 

Molini-Avejonas (2010), existe uma interdependência entre todos os aspectos 

envolvidos no desenvolvimento da linguagem que ativa o sistema social, 

simbolizando-o e representando-o, sendo esta então constituída pela troca de 

significados em interações nesses contextos interpessoais, o que permitirá a 

construção de estruturas semióticas transversalizadas por valores e significados, 

resultando na previsão de aspectos essenciais e na compreensão mútua que 

encontramos no processo comunicacional típico. 

 A aproximação entre os aspectos da díade de interlocução e uso das funções 

comunicativas foi proposta por Fernandes (2000) em uma análise do perfil 

comunicativo, com uso de vinte categorias baseadas nas funções comunicativas. 

Esse instrumento tem servido de base para variadas análises no campo pragmático 

(CARDOSO; FERNANDES, 2003; CAMPELO et al, 2009; FERNANDES, 2009; 

SOUZA; BOSA, 2012). 

 Em 2003, Cardoso e Fernandes realizaram um estudo que agrupou as funções 

comunicativas considerando a intensidade de maior ou menor relação interpessoal 

envolvida na comunicação, concluindo que as crianças com autismo apresentavam 

reduzido número e tipos de funções, com predomínio das menos interpessoais. 
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 Analisando a evolução dos aspectos pragmáticos observamos que a criança 

pequena com desenvolvimento típico responde às interações sociais antes mesmo de 

emitir as primeiras palavras, demonstrando alternância na comunicação não verbal 

por volta do 1º mês de vida, evidenciando que desde o nascimento os bebês 

conectam-se emocionalmente ao outro (ROCHA; BEFI-LOPES, 2006; LAMPREIA, 

2013; FIORE-CORREIA, 2016). A base e o molde para a criança aprender sobre si 

mesma, o outro e o mundo são fornecidos pela reciprocidade entre mãe e criança 

sendo expressa inicialmente pelo contato visual e envolvimento mútuo, sendo essa 

condição pré-linguística considerada essencial, mas não suficiente para o 

desenvolvimento simbólico completo. 

 Ao longo do desenvolvimento e da maturação a criança adquire funções 

comunicativas cada vez mais interativas, manifestando sua intenção comunicativa 

através de gestos e atenção visual inicialmente. A aquisição do domínio da fala gera 

habilidades pragmáticas como nomeação, comentário, pedido de informação, pedido 

de objeto e de atenção, podendo responder, protestar e fazer saudação cada vez com 

mais adequação. 

 Alguns estudos interacionistas analisaram o diálogo a partir de seus processos 

constitutivos de especularidade, complementariedade e reciprocidade (DE LEMOS, 

1986; MAINGUENEAU, 2000; HAGE, 2001), incluindo na análise os mecanismos que 

promovem a continuidade ou descontinuidade do diálogo, destacando elementos 

como a sucessão de turnos ou a maneira como os interlocutores iniciam, mantêm ou 

quebram as relações entre os tópicos no discurso (FARAH; PERISSINOTO; CHIARI, 

2009). 

 Lind e Bowler (2009) enfatizaram que pode haver uma relação direta entre a 

interação da comunicação, a proporção da comunicação verbal, o desempenho sócio-

cognitivo e as habilidades de metarrepresentação. 

 Conlon et al (2019) analisaram a comunicação pragmática de 26 crianças 

escolares de ambos os sexos, e descreveram que as meninas mostraram narrativas 

mais completas que os meninos. Essa distinção entre os gêneros pode ter relevância 

para o diagnóstico do TEA.  

 Compreender o autismo dentro de um modelo teórico cognitivo é considerá-lo 

como sendo resultado de um déficit cognitivo central que afeta diretamente os padrões 

simbólicos e pragmáticos (ASSUMPÇÃO; KUCZYNSKI, 2007), sendo esses últimos 
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considerados impactantes na síndrome (CAMPELO et al, 2009; FERNANDES; 

MOLINI-AVEJONAS, 2010).  

 

3.2 LINGUAGEM E AUTISMO 

 

 O autismo é um tema complexo cercado por muitas discussões e controvérsias 

nos aspectos que abrangem etiologia, classificação clínica e conceitual, evolução e 

remissão de sintomas, configurando-se assim como um dos mais instigantes e 

desafiadores transtornos relacionados ao neurodesenvolvimento, pois seu portador 

possui e viveria em um mundo particular, de acordo com o senso comum (FARAH; 

GOLDENBERG, 2001).  

 São muitas as questões de ordem semiológica, etiológica ou terapêutica, mas 

qualquer que seja a abordagem aparecerá sempre como ponto convergente as 

alterações da comunicação e linguagem (FERNANDES, 1994; HAGE, 2001; RAPIN; 

DUNN, 1997), visto que a linguagem ocupa um lugar central nos critérios diagnósticos 

do TEA. Suas alterações estão relacionadas com aspectos do uso funcional 

articulando-se com aspectos da interação e cognição ao longo da vida (NEUBAUER; 

FERNANDES, 2013).  

  A pluralidade de teorias sobre a linguagem e a complexidade do autismo nos 

leva a afirmar que se trata de “linguagens e autismos”, pela quantidade de 

possibilidades e variedades que encontramos, dimensionando assim as distintas 

perspectivas que a linguagem e suas alterações podem tomar em relação ao estudo 

do autismo (PASTORELLO, 2007; RAPIN e DUNN, 2003). A maioria das descrições 

de crianças autistas inclui alterações importantes da comunicação e linguagem, 

especialmente no que diz respeito ao aspecto funcional. A alteração da comunicação 

dessas crianças representará provavelmente o seu distúrbio mais dominante e 

importante, havendo grande variedade de teorias que fundamentam as abordagens 

terapêuticas partindo de muitos pressupostos diferentes, mas com o objetivo comum 

de melhorar as habilidades linguísticas, sociais e cognitivas (SILVA; LOPES-

HERRERA; DE VITTO, 2007). 

 Autores sugeriram que o déficit linguístico central no autismo se relaciona à 

habilidade pragmática de usar a linguagem adequadamente em contextos sociais, 

caracterizando um perfil mais homogêneo e um repertório mais limitado de funções 

comunicativas, em quantidade e qualidade, diferentemente do perfil de crianças 
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típicas, o que evidencia um desvio em relação ao desenvolvimento esperado das 

habilidades pragmáticas (MOREIRA; FERNANDES, 2010). 

 De acordo com os critérios diagnósticos presentes no DSM-5 as alterações na 

dimensão sociocomunicativa caracterizam dificuldades na reciprocidade 

socioemocional, em comportamentos comunicativos verbais e não verbais e no 

estabelecimento e manutenção de vínculos e interações sociais. Já a presença de 

comportamentos repetitivos e restritos pode ser manifestada através de estereotipias 

e repetições nos movimentos motores, no uso de objetos e na fala, além de interesses 

restritos, adesão excessiva e rígida a rotinas e hipo ou hipersensibilidade a estímulos 

sensoriais (STILPEN, 2017).  

 Atrasos na aquisição e no desenvolvimento das habilidades linguísticas são 

comumente encontrados em indivíduos com TEA, podendo haver comprometimentos 

presentes nas áreas de morfologia, fonologia, sintaxe, semântica e pragmática 

(BAKES; ZANON; BOSA, 2013).  

 Até a década de 1970 os estudos sobre linguagem no autismo eram 

concentrados na descrição dos aspectos estruturais da fala: vocabulário, extensão de 

sentenças e aspectos morfossintáticos e semânticos de autistas verbais (RAPIN, 

1997). 

 Nos anos 1980 os estudos passaram a incluir elementos pragmáticos e 

discursivos, abrangendo autistas verbais e não verbais (FERNANDES, 1994). 

 Podemos encontrar atualmente estudos baseados na aquisição típica da 

linguagem, na análise da conversação e na teoria sociolinguística interacional. 

 De Lemos (1986) dividiu os estudos interacionistas como aqueles que se 

concentram na fala das mães no diálogo com as crianças, aqueles que valorizam os 

aspectos comunicativos e a funcionalidade da fala e da ação das crianças, incluindo-

se aqui os estudos sobre pragmática e aqueles que consideram não apenas o que é 

dito pelo adulto ou pela criança, mas sim o que é dito entre eles, sendo analisado e 

estudando o diálogo e os processos dialógicos. 

 Tomasello (2000) afirmou que a aquisição e a construção da linguagem em geral 

e da palavra em particular encontra-se mais relacionada à dimensão social-

pragmática do que a qualquer outro aspecto constitutivo da linguagem. 

 Para Farrell (2008), o isolamento social, as dificuldades de comunicação e os 

interesses restritos formam uma tríade inter-relacionada que responde pelas 

dificuldades de aquisição e reduz as oportunidades de aprendizagem. 
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 Os estudos do tipo interacionista baseiam-se na análise do diálogo e de seus 

processos constituídos pela especularidade, complementariedade e reciprocidade, 

além da continuidade dialógica e da circulação temática, que pressupõem os aspectos 

segmentares e suprassegmentares envolvidos na linguagem pragmática (DE LEMOS, 

1986; PALLADINO, 1986). O diálogo contém mecanismos que são promotores da sua 

continuidade ou não, como a sucessão de turnos ou o modo como os interlocutores 

começam, mantêm ou fazem interrupções nas relações entre os tópicos inerentes ao 

discurso (FARAH; PERISSINOTO; CHIARI, 2009). 

 As manifestações e descrições da linguagem no autismo, seja qual for o tipo de 

abordagem adotada, ainda mantêm os fenômenos e respostas descritos inicialmente 

por Kanner em 1943. Desde então as referências ao autismo incluem as alterações 

das funções comunicativas de linguagem como característica marcante, destacando-

se a inversão pronominal – substituição do uso da primeira pessoa do singular pela 

terceira pessoa, a rigidez de significados e a dificuldade em associar diversos 

significados a um único significante. As alterações mais relevantes atingem fortemente 

as funções comunicativas da linguagem (KANNER, 1944). 

 Uma publicação de Berry e Eisenson em 1956 descreveu as características 

comumente observadas em portadores do autismo como ecolalia, alterações de 

timbre e prosódia e  o uso da fala como autoestimulação e sem função comunicativa 

e intencional, além do uso instrumental de outras pessoas. 

 Em 1975 Ingram citou como características típicas da linguagem dos autistas a 

comunicação reduzida, a repetição ou ecolalia imediata, mais comum que a tardia, a 

inversão pronominal, as frases incompletas e agramaticais e o aparente prejuízo da 

compreensão. 

 No ano seguinte Bouton (1976) destacou que os problemas de linguagem se 

tornam mais evidentes aos dois anos de vida, quando a expectativa é por um maior 

desenvolvimento desta habilidade. 

 Atualmente encontramos tentativas de construção de modelos avaliativos que 

eliminem ou atenuem a interferência das dificuldades relacionadas à linguagem na 

avaliação de outras áreas do desenvolvimento neuropsicológico, mas ainda sem muito 

êxito. O mesmo ocorre com a investigação da relação das diversas áreas com a 

linguagem. A questão envolve tal complexidade que um déficit de atenção específico 

para elementos sociais poderia ser considerado como o centro das causas para as 

dificuldades de contato e de socialização e alterações funcionais da linguagem no TEA 
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ou sua origem poderia estar relacionada com questões cognitivas, associando então 

a dificuldade de simbolização com as dificuldades manifestadas. 

 Lord e seus colaboradores (1989) propuseram que as alterações de fundo 

perceptivo, a influência genética sobre a cognição e linguagem e os déficits cognitivos 

que envolvem processos centrais de codificação poderiam ser considerados como 

evidências de disfunção cerebral, o que reforçaria a hipótese de que o autismo 

corresponderia a um quadro de afasia global (KNOBLOCH; PASAMANICK, 1975). 

Pesquisadores afirmaram que o lobo temporal, o sulco temporal superior e o giro 

fusiforme encontram-se envolvidos no processamento de dois tipos de informações 

relevantes para as interações sociais, captando informações auditivas, sobre a voz do 

interlocutor; e visuais como os movimentos dos olhos, os gestos e as expressões 

faciais, podendo processá-las e distribuí-las para outras áreas cerebrais associadas 

às emoções e ao raciocínio lógico (RUTTER, 2005). 

 O funcionamento adequado dessas áreas permite conhecer a intenção e a 

disposição da pessoa com quem se interage e comunica. Quando qualquer dessas 

áreas encontra-se alterada a percepção de informações visuais e auditivas torna-se 

deficiente. O ser humano nasce como ser social, tendo interesse natural pelos 

estímulos visuais e auditivos, e através das interações desenvolverá habilidades 

sociais e comunicativas. A pesquisadora Monica Zilbovicius defendeu a hipótese de 

que a criança com autismo teria uma predisposição genética que altera seu 

desenvolvimento para o reconhecimento da voz e de expressões faciais (SABOIA, 

2007). 

 A partir da década de 1980 os estudos e pesquisas sobre o tema levaram em 

conta os aspectos formais e funcionais, considerando todas as formas comunicativas 

manifestadas e o contexto onde ocorrem. Temos então a busca mais aprofundada da 

investigação sobre a interferência de diferentes interlocutores e situações na 

comunicação, da atenção compartilhada, dos correlatos sociais e cognitivos da 

linguagem, com inúmeras divergências terminológicas e conceituais. Podemos 

exemplificar citando as diferentes teorias psicolinguísticas que analisam diferentes 

funções da ecolalia, fazendo distinção entre esta e a imitação, por exemplo e as 

hipóteses múltiplas sobre a inversão pronominal (FERNANDES, 1994). 

 A partir desses estudos as diversas funções da linguagem em diferentes 

contextos — muito mais do que a fala e a relação intrínseca entre cognição e 

linguagem, envolvendo habilidades do campo objetivo e subjetivo da constituição do 
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indivíduo — começam a ser pesquisadas e estudadas dentro de uma perspectiva 

oferecida pela teoria pragmática.  

 Podemos então refletir e pesquisar a linguagem no TEA englobando diferentes 

dimensões: a inabilidade em usar os códigos da linguagem; os processos que 

permitem a aquisição desses códigos e seus significados; a dinâmica relacional entre 

os sujeitos comunicadores e interlocutores e o contexto que sustenta e estimula a 

troca comunicacional. 

 Com frequência a descrição de crianças autistas utiliza expressões como 

“indiferente a outras pessoas”, “voltada para si mesma”, ou “emocionalmente fria, 

distante e retraída”, que acabam caracterizando de maneira distorcida os portadores 

do transtorno. Desde o relato original de Kanner as crianças com TEA apresentam 

características comuns de distúrbios emocionais descritos como retraimento e 

comportamentos de extrema indiferença e frieza para com as outras pessoas. 

Crianças pequenas com TEA demonstram dificuldade em adquirir e desenvolver 

conceitos relacionados aos aspectos emocionais e evitam usá-los (LARTSEVA; 

DIJKSTRA; BUITELAAR, 2015). 

 Ao discutir a linguagem emocional no TEA é importante também considerar que 

muitas crianças têm problemas no desenvolvimento da linguagem e comprometimento 

na comunicação verbal e não verbal (FERNANDES, 2009). Fenotipicamente, a 

maioria delas tem déficits semânticos, sintáticos e pragmáticos e um número menor 

delas são conhecidos por apresentarem déficits fonológicos.  

  Uma questão importante para o diagnóstico diferencial em Fonoaudiologia 

envolve a necessidade de distinção entre as crianças que têm dificuldade para se 

comunicar daquelas em que a dificuldade parece estar relacionada à identificação e 

interação do outro para haver comunicação, pois encontramos no TEA variados níveis 

de comprometimento comunicacional, afetando tanto a habilidade verbal quanto a não 

verbal em partilhar informações, pensamentos ou emoções com as outras pessoas. 

Os déficits de linguagem e comunicação persistem por toda a vida e uma proporção 

significativa de autistas permanecerá não verbal.  

 O DSM-5 classifica em níveis de comprometimento os aspectos da comunicação 

e interação associados a necessidade de suporte. No nível I, considerado leve, há 

dificuldade para iniciar a interação social que mostra-se inapropriada e  dificuldade em 

manter a conversação. O desenvolvimento da fala pode acontecer dentro dos padrões 

típicos, sendo pouco espontânea e não dialógica, apresentando alterações 
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qualitativas como a presença de ecolalia e um foco restrito de interesses. Pode haver 

hiperlexia ou ilhas de conhecimento. 

 O nível II ou moderado caracteriza-se por déficits importantes na comunicação 

verbal e não verbal, nas intenções de comunicação, sendo a interação inapropriada e 

há presença de isolamento social. A fala pode se apresentar com sentenças curtas e 

simples e observa-se foco restrito de interesses. A ausência de intenção comunicativa 

é a característica mais marcante e podemos encontrar desde crianças muito 

independentes, evitando a interação ou qualquer solicitação até as que choram e 

apresentam autoagressão. Distúrbios sensoriais são frequentes nesse nível. 

 O nível III é considerado grave, com comprometimento marcante no 

desenvolvimento da comunicação e da socialização, podendo haver comorbidades ou 

co-ocorrências, necessitando de suporte total (STILPEN, 2017). 

 Os problemas da linguagem e comunicação no autismo envolvem graus e 

complexidade variáveis, sendo as desordens de linguagem uma das características 

mais comuns, e em alguns casos o uso funcional pode ser o único parâmetro afetado. 

 Déficits pragmáticos no autismo também podem estar associados a alterações 

de outras funções cognitivas como funções executivas, habilidades de leitura social, 

memória e processamento auditivo, alem de distúrbios no processamento de 

informações que poderão limitar as habilidades em participar adequadamente de 

experiências sociais. Somados aos déficits no reconhecimento de emoções, 

expressões faciais e entoações ou modulações de voz e aos distúrbios na integração 

sensorial podem impedir a compreensão total ou parcial das interações sociais 

(YOUNG et al, 2005; STILPEN, 2017). 

  

3.3 AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM NO AUTISMO 

 

 Com todo o conhecimento existente a respeito do tema questionamos se é 

possível aceitar um padrão de avaliação único para descrição de um processo tão 

complexo como o de aquisição e desenvolvimento da linguagem, deixando de 

considerar as influências das diferenças individuais, dos aspectos sociais e ambientais 

envolvidos (BEFI-LOPES; CÁCERES; ESTEVES, 2012). Podemos trazer como 

exemplos a prematuridade e o baixo peso ao nascer, que são considerados fatores 

de risco para o desenvolvimento sociocomunicativo, sendo as interações iniciais mãe-

bebê importantes para avaliar esse processo de risco, a partir de alterações precoces 
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na comunicação não verbal do bebê (CALDAS et al, 2016). Ou podemos afirmar que 

certamente há uma falha central ocasionando dificuldades de compreensão e 

atribuição de intenções, desejos, sentimentos aos outros, que é inata aos seres 

humanos? No autismo encontramos uma forte ligação entre o construto do cérebro 

social e da linguagem, sendo objeto de muitas pesquisas (HALE; TAGER-

FLUSBERG, 2005). 

 Consideramos que o êxito na intervenção sobre as alterações que afetam o 

comportamento linguístico infantil depende de muitos fatores intervenientes, mas 

principalmente de um planejamento correto do processo de avaliação. Entretanto, a 

avaliação do comportamento linguístico infantil apresenta limitações, que abrangem 

desde a imensa variabilidade das características linguísticas dos transtornos do 

desenvolvimento de natureza evolutiva até ao reduzido número de estudos e 

pesquisas relacionadas ao desenvolvimento típico ou alterado das mais variadas 

etiologias (TREVISAN, 2006).  

 Vários instrumentos internacionais para o diagnóstico do autismo, como o CARS 

– Childhood Autism Rating Scale; ABC - Autism Behavior Checklist; ADI-R – Autism 

Diagnostic Interview; ASQ- Autism Screening Questionnaire; e ATA- Escala 

D’avaluació Dels Trets Autistes, já foram traduzidos, validados ou pré-validados para 

a população brasileira, apesar das dificuldades assinaladas por Giusti e Befi-Lopes 

(2008) a respeito do uso e da validação de instrumentos avaliativos transculturais. 

 Almeida (2010) destacou que a avaliação quantitativa pode ser difícil, pois 

quanto menor a criança maior será a dificuldade na utilização de instrumentos 

avaliativos, sendo que as dificuldades na comunicação e na interação social que 

ocorrem em graus variados reduzem ainda mais os instrumentos a serem utilizados 

para tal objetivo. Quanto à avaliação dos elementos linguísticos alterados no autismo, 

avançamos bem menos sendo a descrição do perfil comunicativo indicada para obter 

uma melhor caracterização clínica da síndrome. 

 Ciasca (2003) afirmou que, em geral, uma avaliação deverá abarcar aspectos 

essenciais referentes à validade, incluindo adequação do instrumento à população ou 

aos objetivos, à praticidade, com um instrumento avaliativo mínimo, adaptável e breve, 

à utilidade, a fim de obter dados confiáveis na análise de um diagnóstico ou momento 

evolutivo e à previsibilidade, associada à possibilidade de identificação de dados 

patológicos. Quanto maior for a capacidade preditiva do que se procura melhor será 

a qualidade do teste. 



38 

 

 Surian (2012) salientou a necessidade de medir a gravidade do autismo e a 

função mental ao se avaliar o TEA, de forma objetiva e independente de crenças, 

hipóteses, esperanças e temores de quem a executar, sendo indicada a técnica de 

duplo-cego para garantir a imparcialidade do pesquisador.  

 Em território nacional contamos com instrumentos já validados ou em processo 

de validação para utilização em pesquisas ou na clínica com o propósito de avaliar 

objetivamente a linguagem e suas alterações. Tais instrumentos incluem o Teste 

Illinois de Habilidades Psicolinguísticas - ITPA (KIRK; MACCARTLY; KIRK 1964); 

TIPITI - Exame de Linguagem (BRAZ; PELLICCIOTTI, 1981); o CELF-R (MENEZES, 

1995); o teste por figuras Peabody-PPVT (CAPOVILLA; CAPOVILLA 1997); o teste 

de Linguagem Infantil - ABFW (FERNANDES et al, 2000); a Avaliação do 

Desenvolvimento da Linguagem – ADL (MENEZES, 2004); o protocolo de Observação 

Comportamental para Avaliação da Linguagem – PROC (ZORZI; HAGE, 2004); o 

Teste de Vocabulário por Figuras USP ou TVFUSP (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 1997); 

e a LAVE – Lista de Avaliação do Vocabulário Expressivo (FERRACINI et al, 2006).  

 Poucos destes se adequam para avaliação específica da linguagem no TEA 

pelas dificuldades experimentadas na dinâmica avaliativa dessas crianças. 

 Como avaliar a habilidade para responder ao mundo externo, compreender os 

outros e expressar-se sem avaliar a maneira como cada criança reage ou não aos 

diferentes contextos e situações de seu sistema de realidade, que somados irão 

desenvolver a sua estimulação, organização e a manutenção de suas diversas 

relações (FARAH; GOLDENBERG, 2001)?  Inúmeros estudos buscaram responder 

questões como estas a partir de uma abordagem interacional e pragmática. 

 Guimarães e Oda (2013) realizaram revisão bibliográfica em artigos, teses e 

livros sobre avaliação da linguagem infantil selecionando avaliações diretas ou testes 

e provas de linguagem receptiva e/ou expressiva infantil, normatizados ou já 

traduzidos para aplicação na população brasileira, chamando atenção para seu uso 

em crianças com necessidades especiais ou deficientes que incluia o ABFW, entre 

outros. Também encontramos estudos nos bancos de dados Pubmed, Scielo e Lilacs 

que relataram o uso do ABFW na avaliação de crianças e adolescentes autistas 

(CARDOSO; FERNANDES, 2007; FERNANDES; MIILHER, 2008; CAMPELO et al, 

2009; FERNANDES; MOLINI-AVEJONAS; MORATO, 2006; AMATO; FERNANDES, 

2010). 
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 Silva e Mulick (2009) relataram que o Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-

R, Entrevista Diagnóstica para Autismo) e o Autism Diagnostic Observation Schedule 

(ADOS, Observação Diagnóstica Programática para Autismo) também têm sido 

utilizados nos EUA. Os dois instrumentos foram elaborados para serem 

complementares. O ADI-R corresponde a uma entrevista semi-estruturada com os 

pais e o ADOS a um programa semiestruturado de atividades e entrevistas realizadas 

diretamente com a criança, fornecendo informações detalhadas acerca da função 

cognitiva e adaptativa da criança e objetivando a formulação de um plano de 

intervenção individual. 

 Para avaliação da linguagem pragmática de uso multiprofissional, temos 

traduzidos para a língua portuguesa a Escala de Comunicação e Comportamento 

Simbólico – CSDS e o Teste de Linguagem Pragmática – TOPL - Protocolo 

Pragmático de Prutting (GADIA; TUCHMAN; ROTTA, 2004). A Observação da 

Linguagem Expressiva Espontânea em crianças com TEA (OSEL - Observation of 

spontaneous expressive language) é uma medida recente proposta por Kim, Junker e 

Lord (2014), para analisar a observação e a documentação do uso espontâneo da 

linguagem em seus aspectos de sintaxe, semântica e pragmática em crianças de 2 a 

12 anos de idade com diagnóstico de TEA e níveis de linguagem expressiva 

comparável ao do desenvolvimento de crianças típicas de 2 a 5 anos. Com as recentes 

técnicas de diagnóstico precoce, o estudo da linguagem no TEA tem avançado 

(CASARI; ASSENNATO; GRZONA, 2017). 

 Skuse et al (2004) mencionaram que o diagnóstico de autismo é abrangente pela 

característica de espectro, com muitas possibilidades de comorbidade, e ainda não 

conta com instrumentos que o avalie de forma dimensional, devendo-se ter um olhar 

clínico-multiprofissional, pois a avaliação exige observações em diversas situações 

comportamentais, realizadas por diversos profissionais experientes. A proposta de 

uma aferição objetiva na avaliação do TEA é concordância entre autores (GADIA; 

TUCHMAN; ROTTA, 2004; TUCHMAN; RAPIN, 2009; VELLOSO et al, 2011). Alguns 

autores propuseram avaliações mais abrangentes gerando “perfis diagnósticos”, onde 

poderíamos destacar potencialidades e dificuldades, construindo um perfil de 

habilidades a serem estimuladas na reabilitação (ASSUMPÇÃO; KUCZYNSKI, 2007).  

 Os pesquisadores de TEA na Universidade Presbiteriana Mackenzie adotaram 

um protocolo abrangente que inclui anamnese, avaliação neuropsicológica, avaliação 

da linguagem, avaliação da cognição social, exame físico morfológico, exame 
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neurológico e avaliação por rastreamento visual. Os testes mais utilizados para a 

avaliação da linguagem são: ABFW, PROC, TIPITI, TLC-E e TVIP (VELLOSO et al, 

2011). 

Marques e Bosa (2015) propuseram um protocolo de avaliação para crianças 

com suspeita de autismo chamado PRO-TEA, realçando que a avaliação de crianças 

suspeitas requer instrumentos construídos e validados para a população brasileira. O 

PRO-TEA foi idealizado e aprimorado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Transtornos do Desenvolvimento – NIEPED/UFRGS, devido à necessidade de 

sistematizar a observação clínica em avaliações e reavaliações de crianças. A 

avaliação de interação social recíproca e brincadeira em itens foi baseada na teoria 

do desenvolvimento sociopragmático, encontrando-se integrada com os principais 

achados atuais sobre o tema. O instrumento é de rápida aplicação e ocorre por meio 

de observação direta da criança em interação com um adulto (pais e/ou profissional), 

exigindo um conjunto de brinquedos de baixo custo e fácil reposição. Os itens 

avaliados contemplam a tríade de comprometimentos, considerando-se a frequência, 

intensidade e peculiaridade dos sintomas, assim como registros qualitativos.  

De acordo com a perspectiva pragmática o foco é o uso apropriado da 

linguagem pressupondo habilidades e competências do falante. O simples 

conhecimento das estruturas abstratas da língua não é suficiente, mas deve-se 

considerar a funcionalidade no uso, fazendo-se necessário a análise das funções 

comunicativas, onde o ato comunicativo é o foco da análise quantitativa, sendo 

definido como o momento em que a interação adulto-criança, criança-adulto ou 

criança-objeto, é iniciada e se mantém, finalizando quando o foco de atenção da 

criança se modifica ou há alternância de turno no diálogo. Uma vez identificado o ato 

comunicativo, temos uma análise de vinte categorias baseadas em funções 

comunicativas que abrangem tanto funções de aquisição do desenvolvimento típico 

quanto as funções que se apresentam presentes na comunicação de autistas (MORO; 

SOUZA, 2010).  

Muitas são as discussões sobre tipos adequados de testes para geração de 

dados quantitativos, mas a avaliação clínica segundo os critérios de diagnóstico 

existentes apesar de não gerar dados como supracitado, mostra-se superior à maioria 

dos testes formais pois apresenta-se mais sensível aos aspectos incomuns presentes 

no TEA, especialmente aos relacionados ao comportamento simbólico e 

sociocomunicativo, como o contato visual, o apontar, a resposta ao nome, a prosódia 
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e o jogo de faz-de-conta (ACOSTA et al, 2003; RAPIN, TUCHMAN, 2009; LAMPREIA, 

2013; HAGE, 2001). A partir desse entendimento autores sugerem o uso de 

brinquedos para avaliação de crianças pequenas com relação aos níveis de 

linguagem, habilidades sociais e afeto, possibilitando uma observação mais próxima 

do contexto natural, numa situação espontânea semidirigida (FERNANDES, 2000; 

ZORZI, 2000). A coleta de dados através de filmagem comparando dados de arquivos 

familiares com os da avaliação in loccum para complementá-la tem sido bastante 

utilizada nas pesquisas (FERNANDES, 2000; PASTORELLO; ROCHA, 2006; BEFI-

LOPES et al, 2007), havendo necessidade do uso de metodologias quantitativas 

associadas objetivando uma análise mais abrangente e completa. 

 Para o fonoaudiólogo que avalia linguagem a referência fundamental para o 

diagnóstico é o conhecimento do desenvolvimento da fala e da linguagem típica, além 

de suas alterações. Contudo a avaliação da linguagem e dos seus distúrbios é tarefa 

complexa, onde o profissional necessitará de experiência e de instrumentos técnicos 

padronizados e validados para medir a compreensão e expressão ao longo das várias 

etapas do desenvolvimento infantil (MENEZES, 2004). Uma avaliação eficaz de 

linguagem e comunicação objetivando investigar os seus processos de aquisição e 

desenvolvimento em crianças pequenas requer a aplicação de instrumentos que 

possibilitem mensurar qualitativa e quantitativamente a linguagem receptiva e 

expressiva da criança, e, na ausência da oralidade, permitir a avaliação de sua 

inserção em estágios pré-linguísticos (HAGE, 2001), pois a presença ou ausência de 

verbalização pode dar indícios do nível cognitivo, mas também parâmetros e 

instrumentos a serem utilizados na investigação do perfil de linguagem no TEA e o 

acompanhamento de sua evolução. 

 Para Tuchman e Rapin (2009), o espectro do autismo insere crianças, 

independentemente da gravidade de suas habilidades comunicativas, em quadros 

considerados minimamente verbais ou não verbais. O termo “verbal” é usado como 

referência específica às palavras e o termo “não verbal” refere-se às ações, gestos e 

comportamentos que apesar de comunicarem mensagens e intenções específica não 

apresentam o emprego de palavras. São considerados comportamentos não verbais 

o choro, o riso, as emissões vocais com variação da inflexão e da intensidade vocal, 

sendo considerados orais, mas não se relacionando às palavras. São considerados 

comportamentos comunicativos não verbais e não orais os gestos, as expressões 

faciais e a linguagem corporal (PAURA, 2009). Aspectos não verbais e/ou verbais da 
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comunicação intencional podem funcionar como preditores de linguagem expressiva 

e em autistas pré-escolares (SANDBANK et al, 2017). 

 Fernandes (2003) caracterizou o comportamento comunicativo em dois tipos: 

criança não verbal como aquela que produz apenas vocalizações como meio de 

comunicação predominante, e criança verbal como aquela que produz palavras que 

são constituídas por pelo menos 75% dos fonemas da Língua Portuguesa. 

 Como as alterações linguísticas no TEA manifestam-se especialmente no campo 

da utilização e da funcionalidade da linguagem, o fonoaudiólogo deve coletar dados 

objetivos do perfil linguístico e do perfil comunicativo funcional, valorizando as díades 

existentes nas variadas situações comunicativas e em seus diferentes contextos.  

 O subitem pragmática do ABFW foi elaborado segundo os critérios descritos 

acima com o objetivo de avaliar a linguagem pragmática, já tendo a sua eficácia 

comprovada através de diversas pesquisas (FERNANDES; MOLINI-AVEJONAS; 

MORATO, 2006; FERNANDES et al, 2008; MOREIRA; FERNANDES, 2010; MORO; 

SOUZA, 2010; CAMPELO et al, 2009). O mesmo instrumento foi utilizado com o 

objetivo de verificar a evolução do perfil funcional da comunicação relacionando-o com 

aspectos sócio-cognitivos por Cardoso e Fernandes em 2009 e Defense e Fernandes 

em 2011, além de realizar uma análise da interferência de diversas díades e pares na 

comunicação da criança com TEA, relacionando os achados com a escala Behavior 

Checklist e o perfil funcional da comunicação no autismo (MOREIRA; FERNANDES, 

2010). 

  Pesquisas realizadas em 2009 analisaram as funções comunicativas expressas 

por terapeutas e crianças com TEA baseando-se na investigação das habilidades 

pragmáticas, vocabulares e gramaticais (FERNANDES; MIILHER, 2009; MIILHER, 

2009). 

 Há uma grande dificuldade para a investigação dos elementos formais da 

linguagem em autistas em idade pré-escolar, principalmente nas esferas receptiva-

compreensiva e expressiva, dada a ausência ou variada defasagem de verbalização 

e as comorbidades cognitivas e neuropsicológicas existentes. 

 Fernandes (2003) considerou mais adequado a avaliação acontecer em 

ambiente próximo ao natural, lúdico e oferecendo a maior concretude de estímulos 

possível, levando-se em conta a faixa etária, o nível simbólico e a necessidade de 

contextualização, num espaço dialógico e considerado ecológico. 
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 O ADL-teste de Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem, desenvolvido por 

Menezes (2003), utiliza o modelo de desenvolvimento da linguagem proposto por 

Bloom e Lahey em 1978 e descrito a partir de três dimensões integradas: forma 

(fonologia e morfossintaxe); conteúdo (léxico); e uso (habilidades pragmáticas como 

regras e funções da comunicação). A escala ADL possibilita a análise da linguagem 

espontânea da criança e a observação do desenvolvimento da semântica, da estrutura 

e do uso funcional. Como instrumento clínico, mostra-se eficiente para avaliar os 

aspectos compreensivos e expressivos, semânticos e morfossintáticos da linguagem, 

de acordo com o modelo de linguagem proposto. Averigua a compreensão e o uso 

das habilidades básicas relacionadas ao conteúdo que incluem o conhecimento 

vocabular e conceitual, a noção de quantidade, de qualidade, o conhecimento 

temporal e sequencial, a relação espacial e a estrutura da linguagem. Tais habilidades 

são avaliadas em tarefas referentes à morfologia e sintaxe desde o início do 

desenvolvimento até as últimas aquisições.  

 O perfil global das alterações e domínios mais comprometidos é determinado 

pela comparação entre os escores de duas escalas, havendo correlação entre os 

domínios receptivo (ou de compreensão) e expressivo (qualquer variação relacionada 

com as habilidades de falar e de ouvir). As escalas receptiva e expressiva avaliam as 

habilidades básicas do processamento da linguagem: conteúdo e estrutura. A escala 

expressiva inclui ainda avaliação do uso da linguagem (pragmática). 

 O nível de linguagem expressiva é considerado o melhor preditor dos resultados 

e prognóstico, e em caso de ausência de oralidade muitos parâmetros relacionados à 

recepção e expressão poderão ser avaliados parcialmente, trazendo contribuição 

também para uma apreciação do nível cognitivo da criança avaliada. Para Happé 

(1993) o nível de linguagem expressiva afeta os aspectos de interação e relação social 

e do brincar, sendo difícil separar os efeitos do nível de gravidade da linguagem verbal 

da gravidade do autismo. 

 Em pesquisa relacionando a familiaridade do ambiente e das pessoas com o 

desempenho da linguagem, Moreira e Fernandes (2010) verificaram que crianças 

autistas expressaram um perfil mais homogêneo de funções comunicativas, 

qualitativamente e quantitativamente diferente do perfil de crianças com 

desenvolvimento típico, demonstrando um repertório mais limitado de funções 

comunicativas, o que evidencia um desvio em relação ao desenvolvimento normal das 

habilidades pragmáticas. 
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3.4 O PAPEL DA FONOAUDIOLOGIA NO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

 O acompanhamento clínico de autistas exige um diagnóstico e uma intervenção 

multidisciplinar o mais precoce possível, sendo que a base do tratamento deve conter 

técnicas de mudança de comportamento; programas psicoeducacionais ou de 

trabalho e terapias para a linguagem/comunicação (GADIA; TUCHMAN; ROTTA, 

2004). Diante de uma situação tão complexa e variada como o autismo, a questão da 

detecção e manejo precoce a partir da observação e do diagnóstico destas crianças 

indica a necessidade urgente de se implementarem orientações e ações a fim de 

proporcionar o acesso dessas crianças a centros de avaliação e acompanhamento 

multiprofissional, com orientações aos pais (LAMPREIA, 2013; BARBOSA; 

FERNANDES, 2014).  

 A Fonoaudiologia e sua evolução enquanto ciência baseada em teorias 

psicolinguísticas de base sóciointeracionista, pragmática e construtivista formaram um 

novo perfil para o fonoaudiólogo, que deixa de ser visto como um profissional 

preocupado em tratar somente a fala da criança, passando a desenvolver, estimular 

e construir ou reabilitar a linguagem em toda sua complexidade, possibilitando uma 

comunicação com significado e funcionalidade, atuando de maneira mais abrangente 

em equipes multi, inter ou transdisciplinar. 

 O tratamento multidisciplinar indicado atualmente baseia-se na estimulação 

multiprofissional precoce e na avaliação de indicação do uso de medicamentos que 

resultam em um melhor controle da sintomatologia impactante que interfere no 

cotidiano e no comportamento, pois comportamentos restritos e repetitivos marcam o 

perfil funcional do paciente e podem interferir diretamente no desenvolvimento da 

linguagem e na sociabilidade, prejudicando ainda mais suas dificuldades. 

 Autores propõem o uso de avaliações com rastreamento visual e marcadores de 

diagnósticos multiprofissionais o mais precocemente possível, objetivando-se o 

desenvolvimento da criança em sua totalidade, através da interação oferecida e 

enriquecida por diferentes abordagens, favorecendo assim formas de comunicação e 

relações sociais com vistas à autonomia de vida diária e aprendizagem escolar, uma 

vez que o autismo é considerado pela Autism Society of America, “um distúrbio de 

desenvolvimento permanente e gravemente incapacitante” (Autism Society of 
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America, 2018),podendo ser considerado um problema de saúde pública pela sua 

prevalência atual. 

 A linguagem é o principal instrumento que o indivíduo utiliza para realizar sua 

interação social e inserir-se numa cultura, desenvolvendo-se socialmente e definindo 

sua personalidade e comportamentos. E é no desenvolvimento linguístico que se 

concentra um dos maiores obstáculos do autismo comprometendo as condutas 

funcionais típicas, que progressivamente vão sendo perdidas, desestruturadas ou até 

nunca chegando a desenvolver-se (ORRÚ, 2006). A função simbólica inicial como 

imitação de gestos e ações, o uso da fala para se comunicar e a estruturação da 

linguagem compreensiva e expressiva e de sua função pragmática dificilmente vão 

atingir o objetivo de comunicar e interagir socialmente. Não há reciprocidade e 

compreensão na comunicação, incluindo as condutas simbólicas que vão significar as 

diversas interpretações das situações sociais vivenciadas, os sinais sociais e as 

emoções envolvidas nas relações interpessoais, além das alterações de linguagem 

verbal ou não verbal. 

 Wong e Wong (1991) estudaram o potencial evocado auditivo do tronco 

encefálico de três grupos: crianças autistas, crianças com deficiência intelectual e 

crianças normais e concluíram que o tempo de transmissão dos potenciais evocados 

foi significativamente mais longo nas primeiras (p < 0,0001). Este achado levanta a 

hipótese de disfunção neurológica que prejudica a recepção sensorial auditiva, 

provocando efeitos variados como desordens de linguagem e alterações na aquisição 

de conhecimentos e de evolução social. 

 Estudos baseados em neuroimagens e autópsias descreveram uma variedade 

de anormalidades cerebrais como tamanho anormal das amígdalas, hipocampos e 

corpo caloso, maturação atrasada do córtex frontal, hipodesenvolvimento dos 

neurônios do sistema límbico e padrões variados de baixa atividade em regiões 

cerebrais diversas, como o córtex frontal e o sistema límbico (BRAMBILLA et al, 2003; 

MÜLLER et al, 2003; MUNDY, 2003; REDCAY; COURCHESNE, 2005).  

 Cada ser humano constrói sua história de vida e identidade a partir das relações 

sociais e interações que estabelece desde cedo com o mundo e as pessoas que o 

cerca (VYGOTSKY, 1991). O autista também. Embora encontre dificuldades inerentes 

à síndrome, ele necessita conviver, relacionar-se, aprender com as pessoas e agir 

sobre o ambiente, sendo realmente inserido no mundo de relações sociais e 
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participando dos processos de construção de significados, tão necessários para seu 

desenvolvimento (FIORE-CORREIA, 2016). 

 A intervenção fonoaudiológica vai sendo somada a outros campos de atuação e 

acompanhamento dos portadores de autismo com o objetivo principal de construir um 

“mundo de significados” mediado pela comunicação e linguagem e para tal poderá 

utilizar-se de várias propostas e métodos como os de comunicação suplementar, 

alternativa ou por condicionamento comportamental, mas sempre com a consciência 

de que por mais que se tenham instrumentos de alta tecnologia e programas 

personalizados, nada conseguirá substituir a interação, o contato social e a relação 

interpessoal com outro ser humano (TAMANAHA; CHIARI; PERISSINOTO, 2015). 

 Segundo Fernandes (1994) as propostas terapêuticas para o autismo na área da 

Fonoaudiologia baseavam-se principalmente em programas de treinamento que até a 

década de 1970 envolviam o condicionamento operante com o objetivo de 

desenvolver uma fala funcional naqueles autistas em que se supunha haver 

resistências à comunicação (RATUSNIK; RATUSNIK, 1976). 

 A partir da década de 1980 amplia-se a utilização do condicionamento operante 

com o objetivo de ensinar gestos simbólicos como procedimento alternativo ao treino 

da fala, uma vez que o resultado deste se mostrava sempre aquém das expectativas 

(HONNER; BUDD, 1985). 

 A questão do treino da fala mantém-se constante como pressuposto terapêutico, 

ainda que atualmente trabalha-se com ênfase na significação da comunicação não 

verbal e verbal, oferecendo-se um ambiente terapêutico e situações para treino da fala 

o mais próximo das situações naturais interacionais nas quais o autista está incluído 

(KOEGEL; O’DELL; KOEGEL 1987; LAMPREIA, 2013; FIORE-CORREIA, 2016). 

 A terapia baseada exclusivamente no treino da fala pressupõe que fala e 

linguagem representam um único objeto de conhecimento, acabando por trabalhar 

com a menor das dificuldades do autista.  

 A teoria pragmática ao lançar luz sobre as dificuldades com o uso funcional da 

linguagem no TEA vem fundamentando pesquisas e estudos onde há relação entre 

cognição e linguagem e as diversas funções da linguagem em diferentes contextos, 

colocando-se mais próxima da realidade do desenvolvimento da comunicação e das 

necessidades do autista (FERNANDES, 1994). A clínica fonoaudiológica no autismo 

começa a abordar a linguagem sintomática a partir de uma dimensão que considere 
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a articulação entre os aspectos da linguagem e seu uso funcional em situações de 

interação social. 

 Os estudos dos aspectos formais da linguagem referem dados descritivos a 

respeito da linguagem de crianças autistas, mas fornecem poucos subsídios para a 

atuação clinica em terapia de linguagem com essas crianças. O contexto complexo 

em que a comunicação ocorre, incluindo aspectos multidimensionais, exige uma 

análise mais apurada e o aprofundamento na investigação e estimulação do uso 

funcional da comunicação para uma terapia fonoaudiológica eficiente. Esta deve 

considerar, além dos aspectos formais ou segmentais, os suprassegmentais ou 

prosódicos, como a acentuação, duração e entoação. A determinação de 

procedimentos cada vez mais adequados e clinicamente apropriados de avaliação e 

tratamento da linguagem é fundamental para a investigação diagnóstica eficaz e 

geração de subsídios para a prática baseada em evidências, quer no sentido de 

fundamentar as propostas de intervenção quer no acompanhamento de seus 

resultados. Pesquisas recentes demonstraram que o prognóstico é mais favorável se 

a aquisição e o uso funcional da linguagem expressiva verbal ocorrerem antes dos 

seis anos de idade. Segundo Mawhood, Howlin e Rutter (2000) mais da metade dos 

pacientes autistas mantêm um nível de linguagem abaixo dos dez anos de idade, 

inclusive na idade adulta (RIESGO et al, 2013).  

 Para Cardoso e Fernandes (2006) o objetivo da Fonoaudiologia é avaliar as 

habilidades de linguagem (compreensão e formulação de sistemas simbólicos falados 

e escritos) e competências comunicativas (habilidades de uso da linguagem como 

instrumento efetivo de interação) manifestadas em variados contextos sociais. 

 Em 2012 Reichow compilou dados sobre a utilização das intervenções precoces 

estruturadas no TEA confirmando pesquisas que demonstraram a eficácia das 

intervenções terapêuticas mais longas e intensivas, que obtiveram melhores 

resultados, sendo indicado pelo menos 27 horas semanais e tempo de duração 

superior a 24 meses. A maioria dos estudos pesquisados identificou mudanças 

estatisticamente significativas no QI médio das crianças submetidas a esse tipo de 

intervenção, em uma aquisição média expressiva de 15,4 pontos. Nem todos os 29 

estudos pesquisados incluíram avaliações da função adaptativa e de linguagem, mas 

entre aqueles que a aplicaram, a maioria obteve resultados positivos estatisticamente 

significativos.  
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 Outro estudo prospectivo foi o primeiro a examinar a relação entre o 

desenvolvimento das habilidades de linguagem no início da infância e a presença de 

dificuldades na linguagem social na idade adulta, com características semelhantes às 

apresentadas pelos portadores de TEA, demonstrando que é importante avaliarmos e 

tratarmos com atenção e o mais precocemente possível os casos de atraso de 

linguagem expressiva, experimentados por 9 a 20% das crianças aos 2 anos de idade 

(ARMSTRONG et al, 2017). 

 Estudo de revisão realizado no Brasil em 2010 apontou que as intervenções mais 

frequentes para o TEA são, em ordem decrescente, o uso de medicamentos 

antipsicóticos, oxigenioterapia hiperbárica e análise aplicada do comportamento 

(ABA), entre outras. Estudos de intervenção, particularmente aqueles com 

randomização de casos e com avaliação pré e pós-intervenção para comprovação de 

eficácia, costumam ser de alta complexidade, verificando-se que esta foi a categoria 

onde mais foram classificados artigos publicados por autores brasileiros entre 2002 e 

2009: 25 artigos científicos, além de 46 resumos de dissertações e teses. Os objetivos 

mais comuns destes estudos foram testar as seguintes intervenções: (1) uso de 

hormônios, (2) aprimoramento de funções comunicativas, (3) intervenções clínicas 

psicanalíticas, (4) procedimentos fonoaudiológicos, (5) o uso de ambientes digitais de 

aprendizagem adaptados, dentre outros. 
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4 JUSTIFICATIVA 

 

 A pesquisa buscou avaliar, de forma inédita, a linguagem e a função 

comunicativa de crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, 

contribuindo para a construção de novos paradigmas para se refletir a complexidade 

do tema.  

 Trata-se de um transtorno com etiologia desconhecida até o momento, tão pouco 

compreendido, com consequências sociais significativas e cujos dados 

epidemiológicos demonstram um considerável aumento da prevalência nos últimos 

anos. 

 A busca por um tratamento capaz de minimizar as deficiências apresentadas 

pela síndrome e melhorar a comunicação social, e consequentemente a qualidade de 

vida destas crianças e seus familiares, justifica esta pesquisa e é o benefício almejado 

por esta proposta.  
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5 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

 Avaliar o perfil de comunicação funcional de crianças com diagnóstico de 

autismo clássico antes, durante e após a realização de um ensaio clínico randomizado 

e duplo-cego, controlado com placebo e o efeito do uso da prednisolona na linguagem 

desses grupos, compararando os resultados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 - Descrever o perfil comunicativo dos participantes na díade (ABFW – subitem 

pragmática); 

 - Descrever as características dos aspectos funcionais da comunicação quanto 

aos meios comunicativos utilizados pelos participantes; 

 - Comparar o uso das funções menos e mais interpessoais na amostra; 

 - Avaliar os escores de linguagem receptiva e expressiva (ADL). 
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6 MATERIAL E MÉTODO 

 

6.1  ASPECTOS ÉTICOS 

 

 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 17 de 

dezembro de 2010 (Registro no CEP: CMM/HUAP nº 325/10; Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética [CAAE] No 0251.0.258.000-10; parecer de 

aprovação no Anexo 13.2, p. 119).  

 Os preceitos éticos foram seguidos rigorosamente na execução deste projeto, 

incluindo o cumprimento integral da Resolução CNS 466/12 no que diz respeito à 

qualidade e idoneidade das pesquisas científicas. 

        Os pais foram informados dos riscos inerentes ao uso da medicação e da 

realização dos exames e da necessidade de acompanhamento médico regular e 

instruídos acerca do preenchimento e da assinatura do TCLE (Apêndice 12.1, p. 116) 

antes de a criança ser recrutada e foram esclarecidas quaisquer dúvidas acerca da 

participação da criança na pesquisa. 

 

6.2 TIPO DE ESTUDO  

 

 Trata-se de um estudo prospectivo - Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e 

controlado com placebo. 

 

6.3 OS PARTICIPANTES 

 

 As crianças que participaram desta pesquisa vieram encaminhadas pelo projeto 

de pesquisa intitulado “Ensaio Clínico da Prednisolona no Transtorno do Espectro 

Autista” (BRITO, 2014), que estudou o papel do sistema imune no autismo, analisando 

o uso da prednisolona para avaliação da melhora da linguagem e das interações 

sociais, na tentativa de esclarecer algumas dúvidas e controvérsias em relação à 

eficácia desse medicamento-teste. O estudo produziu dois desfechos: CARS e 

linguagem. Nossa pesquisa concentrou-se no desfecho da linguagem.  
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Os critérios de inclusão seguidos foram: 

a) Sexo masculino;  

b) Faixa etária de 3 a 7 anos; 

c) Diagnóstico de transtorno autista, segundo os critérios do DSM-IV. 

  

Os critérios de exclusão foram: 

a) Presença de epilepsia; 

b) Presença de doença neurodegenerativa; 

c) Presença de malformações cerebrais;  

d) História de meningite ou encefalite; 

e) Lesões expansivas do sistema nervoso central; 

f) Qualquer outra doença crônica grave; 

g) História gestacional sugestiva de sofrimento fetal ou perinatal.  

  

 A presença de regressão do desenvolvimento foi avaliada de acordo com os 

achados da anamnese. Se os pais relatassem perda de marcos no desenvolvimento 

da linguagem e/ou marcos das habilidades psicossociais, para fins do estudo, aquele 

participante era diagnosticado com regressão do desenvolvimento, sendo esta uma 

das variáveis independentes do nosso estudo.  

 A regressão do desenvolvimento pode ser encontrada na literatura descrita como 

a perda definitiva ou significativa de habilidades previamente adquiridas (BACKES, 

ZANON, BOSA, 2017). 

 

6.4 LOCAL 

 

 Os dados foram coletados no ambulatório de Neuropediatria do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e na 

Unidade de Pesquisa Clínica (UPC) no Hospital Universitário Antônio Pedro, no 

período compreendido entre 2010 e 2013. 

 

6.5 ENSAIO CLÍNICO 
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 Todas as crianças participantes deste estudo foram submetidas a anamnese, 

exame físico completo e exame neurológico na primeira consulta no Ambulatório de 

Neuropediatria, além do preenchimento do formulário contendo os critérios 

diagnósticos do DSM-IV (Anexo 13.3, p. 120).  

 Uma vez recrutado, cada participante foi submetido a uma avaliação laboratorial 

sistemática a fim de garantir a adequação aos objetivos do ensaio clínico, a qual 

abrangeu: eletroencefalograma prolongado; ressonância magnética cerebral; 

cariótipo com bandas G; punção lombar; radiografia de tórax; PPD; exames 

sanguíneos de rotina, que incluíram hemograma completo, eletrólitos, função hepática 

e renal, níveis séricos de cálcio, magnésio, fosfato e fosfatase alcalina; títulos de 

anticorpos séricos contra os agentes da síndrome TORCH; VDRL e exame simples 

de urina e urinocultura. 

 Ao término dos exames e antes do início do uso da medicação-teste, os 

participantes foram encaminhados para a primeira das quatro avaliações 

fonoaudiológicas. 

 Os participantes compareceram regularmente ao ambulatório de neuropediatria 

para consultas médicas a cada 15–21 dias e realização de exames de sangue. Foram 

também realizadas as avaliações fonoaudiológicas como previsto: a 2ª etapa entre o 

2º e o 3º mês do ensaio clínico e a 3ª etapa ao término da medicação-teste. A 4ª e 

última avaliação fonoaudiológica foi realizada seis meses após o fim do ensaio clínico.  

 O ensaio clínico foi duplo-cego randomizado controlado por placebo. Os códigos 

de randomização permaneceram com um membro da equipe de Neuropediatria do 

HUAP, que não participou diretamente da execução da pesquisa e com um 

farmacêutico responsável pela manipulação dos medicamentos. Os pesquisadores e 

avaliadores só tiveram acesso aos códigos de randomização após a aplicação dos 

últimos testes de linguagem de todos os participantes.  

 Vinte participantes (grupo de intervenção ou grupo ativo) foram randomizados 

para receber a dose diária plena de 1 mg/kg de prednisolona por via oral durante as 

primeiras oito semanas. Da nona à décima-sexta semanas, os pacientes receberam 

a mesma dose de 1 mg/kg, porém em dias alternados. Nas oito semanas finais, a 

medicação continuou a ser fornecida em dias alternados, com redução gradual da 

dose de acordo com um esquema pré-definido: redução de 10% da dose a cada 

semana entre a décima-sétima e a vigésima semanas, e de 15% por semana entre a 

vigésima-primeira e a vigésima-quarta semanas. A outra metade dos participantes 
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(grupo controle ou grupo placebo) recebeu doses de placebo ao longo de 24 semanas, 

obedecendo à mesma posologia da substância ativa, conforme demonstrado no 

Quadro abaixo: 

 

ENSAIO CLÍNICO GRUPO ATIVO GRUPO CONTROLE 

1ª - 8ª semana dose plena de 1 mg/Kg/d de 

prednisolona 

doses de placebo 

segundo à posologia da 

substância ativa 

9ª - 16ª semana mesma dose de 

prednisolona, em dias 

alternados (- 50%) 

17ª - 24ª semana início da redução gradual da 

prednisolona 

24ª – 48ª semana sem medicamento-teste 

  

 O ensaio clínico foi supervisionado cuidadosamente, com vigilância estreita para 

os efeitos colaterais em potencial da prednisolona. 

 Maiores detalhes do ensaio clínico foram descritos na tese de Doutorado da 

Profa. Adriana Rocha Brito, aprovada em agosto de 2014 (BRITO, 2014). 

 

6.6 AVALIAÇÕES DA LINGUAGEM 

 

 Os participantes da pesquisa foram submetidos à avaliação formal da linguagem 

por duas fonoaudiólogas que não integraram a equipe de assistência direta a eles, 

portanto as informações clínicas dos pacientes e para os grupos de randomização não 

foram conhecidas até o final da pesquisa. Durante as avaliações as crianças foram 

filmadas ao lado de suas mães ou responsáveis em ambiente estruturado contendo 

brinquedos adequados à idade. Os detalhes da primeira avaliação da linguagem foram 

descritos e longamente fundamentados na dissertação de mestrado da fonoaudióloga 

Ana Paula Botelho Henriques Dias, aprovada em março de 2012 (DIAS, 2012), e 

publicados na Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología (2016;36:15-22). Nesta 

pesquisa, cada participante foi submetido aos mesmos instrumentos, repetidos mais 

três vezes: com dois a três meses após o início do uso do medicamento-teste, ao 

término do ensaio clínico e, por fim, seis meses após o término. 



55 

 

 Os dois instrumentos utilizados foram o ABFW, sigla do Teste de Linguagem 

Infantil nas Áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática, e o ADL, 

acrônimo de Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem. 

 

6.6.1 ADL  

 

 Criada pela fonoaudióloga Maria Lúcia Novaes Menezes a escala ADL 

(MENEZES, 2004) foi elaborada com o objetivo de identificar o desenvolvimento da 

linguagem receptiva e expressiva e as alterações na aquisição, secundárias a 

diferentes etiologias. Pode ser aplicada a crianças na faixa etária a partir dos doze 

meses até seis anos e onze meses. Foi produzida a partir de estudos na área do 

desenvolvimento da linguagem e seus distúrbios, da prática de utilização de escalas 

estrangeiras adaptadas à língua portuguesa e da experiência clínica com crianças que 

apresentavam alteração no desenvolvimento da linguagem. O instrumento PLS-3 

(Preschool Language Scale-3) serviu de base para o seu desenvolvimento. 

 É fundamentada no modelo de desenvolvimento da linguagem proposto por 

Bloom e Lahey (BLOOM; LAHEY, 1978 apud MENEZES, 2004)1, baseando-se na 

integração do conteúdo, estrutura e uso da linguagem. A escala receptiva 

(compreensiva) é utilizada objetivando avaliar as habilidades básicas envolvidas no 

processamento da linguagem: conteúdo (semântica) e estrutura (sentenças contendo 

relações lineares e hierárquicas). A escala expressiva (qualquer variação relacionada 

à habilidade de ouvir e falar) objetiva avaliar as habilidades básicas para expressão 

verbal e inclui também aspectos relacionados ao conteúdo e à estrutura em seu 

processamento. 

 O teste compõe-se de material concreto – uma bolsa com objetos, um manual 

colorido com figuras e um protocolo para anotação de dados. A orientação do teste é 

que a aplicação seja iniciada na faixa etária que corresponda a seis meses abaixo da 

idade cronológica da criança. Se houver dificuldades na determinação da pontuação 

mínima, que estabelece o nível basal da criança, a partir de três acertos consecutivos, 

reinicia-se a aplicação com tarefas abaixo da faixa etária que está sendo utilizada. A 

aplicação das escalas receptiva e expressiva deverá ser interrompida após cinco erros 

 
1 BLOOM, L.; LAHEY, M. Language development and language disorders. New York: John Wiley & Sons, 

1978. 
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consecutivos ou ausência de resposta, considerando-se o último item que receber 

escore zero como o teto do teste. As escalas são aplicadas separadamente, iniciando-

se pela escala receptiva e subsequentemente, podendo ou não ter intervalo, a 

expressiva. 

 Calcula-se o escore bruto de cada escala separadamente, havendo 

transformação do escore bruto das escalas receptiva e expressiva (LR e LE, 

respectivamente) em escore padrão de acordo com a tabela de faixa etária proposta 

pelo teste e então soma-se o escore padrão das duas escalas e extrai-se o escore 

padrão de linguagem global (EP). O teste propõe critérios de classificação de acordo 

com a gravidade das alterações encontradas nas duas escalas e que são descritos 

como: faixa de normalidade, distúrbio leve, distúrbio moderado e distúrbio grave. 

 A pontuação obtida depende do conteúdo e da estrutura das respostas a 

perguntas simples (p. ex., “para que serve uma bola?”) e divide-se em três escores 

brutos, os quais medem a função das linguagens receptiva, expressiva e global. Os 

escores brutos podem ser transformados em escores padrão segundo o tratamento 

estatístico do instrumento. A ficha de avaliação é apresentada no Anexo 13.5, p. 123. 

 A escala ADL gerou três pontuações – os escores brutos das linguagens 

receptiva, expressiva e global – em cada uma das quatro avaliações. No presente 

estudo não foi considerada a caracterização de processos fonológicos ou 

articulatórios, em função das principais alterações encontradas na população 

pesquisada. 

 

6.6.2 ABFW  

 

 O ABFW compreende um teste de linguagem infantil subdividido nas áreas de 

fonologia, vocabulário, fluência e pragmática, sendo inteiramente direcionado ao 

português falado no Brasil. Foi criado pelas docentes do Curso de Fonoaudiologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP): Claudia Regina 

Furquim de Andrade, Débora Maria Béfi-Lopes, Fernanda Dreux Miranda Fernandes 

e Haydée Fiszbein Wertzner. Está fundamentado na experiência de pesquisa e 

atuação fonoaudiológica das autoras no Serviço de Fonoaudiologia do Centro de 

Saúde da FMUSP. É uma avaliação que exige estudo prévio da metodologia, bem 

como prática para sua aplicação, pois analisa dados do contexto interativo colhidos 

através de filmagens envolvendo a díade composta pela criança e sua mãe ou 
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responsável, sendo coletado um número significativo de dados sobre as funções e os 

atos utilizados, cuja transcrição exige experiência. Nas gravações desta pesquisa 

utilizou-se uma filmadora modelo Sony digital profissional, colocada numa prateleira 

com foco dirigido para a díade mãe-filho. 

 É indicado para crianças de dois a doze anos de idade, apresentando dados 

para precisão diagnóstica dos transtornos de linguagem. Neste estudo foi utilizado o 

subitem referente à avaliação da linguagem pragmática, que atende aos objetivos da 

pesquisa e encontra na literatura nacional referências de sua aplicação em crianças 

autistas (FERNANDES, 2000; ANDRADE, 2006; CERVONE; FERNANDES, 2005; 

MORO; SOUZA, 2010). 

 O teste analisa a comunicação do indivíduo em três dimensões: atos, meios e 

funções. O ato comunicativo é a unidade mínima de análise, que se estende do início 

da interação da díade criança-adulto ou criança-objeto e termina no momento em que 

há mudança do foco ou troca de turno. O instrumento avalia aspectos linguísticos da 

comunicação abrangendo vinte funções comunicativas que podem ser classificadas 

ainda como interpessoais ou não interpessoais, e, que, apesar de não constarem nas 

variáveis originais têm assim sido citadas pela autora em vários estudos (CARDOSO; 

FERNANDES, 2003; MIILHER; FERNANDES, 2006; AMATO; FERNANDES, 2010), 

manifestadas através de três meios comunicativos possíveis: verbal, vocal e gestual. 

As funções consideradas mais interpessoais incluem as funções de pedido de objeto, 

pedido de ação, pedido de rotina social, pedido de informação; pedido de 

consentimento, reconhecimento do outro, protesto, expressão de protesto, narrativa, 

jogo compartilhado, exibição, exclamativa e comentário, enquanto as consideradas 

menos interpessoais são as funções de protesto, não focalizada, autorregulatória, 

jogo, performativa, nomeação e exploratória com a finalidade de regular atos e ações 

(CARDOSO; FERNANDES, 2003 e 2007; CAMPELO et al, 2009). 

 As 20 funções comunicativas pesquisadas no ABFW, subitem pragmática, são 

assim classificadas: 

• Pedido de objeto: atos ou emissões utilizados para solicitar um objeto concreto e 

desejável como estender a mão; apontar; nomear ou pedir verbalmente. 

• Pedido de ação: atos ou emissões usados para solicitar ao outro que execute uma 

ação, incluindo ajuda ou outro objeto, como puxar pela mão até a porta, dar uma 

caneta e indicar o papel ou pedir verbalmente. 
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• Pedido de rotina social: atos ou emissões usados para solicitar ao outro o início 

ou continuidade do jogo de interação social, sendo específico na interação, como se 

jogar nos braços para ser girada ou falar 1, 2, 3 e já! para pular. 

• Pedido de consentimento: atos ou emissões usados para solicitar o 

consentimento para a realização de uma ação, como perguntar “pode?” 

• Pedido de informação: atos ou emissões usados para solicitar informações sobre 

objeto ou evento. Inclui entoação de interrogação e pronomes interrogativos como 

quem, onde, o que.  

• Protesto: atos ou emissões usados para interromper uma ação indesejada, que 

envolve oposição de resistência à ação do outro e rejeição ao objeto oferecido como 

afastar-se quando alguém chega perto, não soltar o brinquedo para o outro ou falar 

“para!” interrompendo a situação ou atividade. 

• Reconhecimento do outro: atos ou emissões usados para obter a atenção do 

outro e para indicar o reconhecimento da presença, como chamados, cumprimentos 

e brincadeiras tipo “cadê?”.  

• Exibição: atos usados para atrair atenção para si, como “olha!”. 

• Comentário: atos ou emissões usados para dirigir a atenção do outro para um 

objeto ou evento interativamente, como apontar, mostrar, descrever, informar e 

nomear. 

• Autorregulatória: emissões verbais para autocontrole, como soletrar, dizer 

“calma!” enquanto monta ou manipula um brinquedo. 

• Nomeação: atos ou emissões usadas para focalizar a própria atenção em um 

objeto ou evento, identificando, por exemplo, “o rei”, “o castelo”, ou “o sol”. 

• Performativo: atos ou emissões usados em esquemas de ação já familiares, 

aplicados aos objetos, como onomatopeias, mímicas, gestos ou fala com uso de 

objetos tipo telefone (“alô, quem é?” etc), enfileirar ou vocalizar de forma ritualizada. 

• Exclamativa: atos ou emissões que expressem reação emocional a um evento ou 

situação, como expressão de surpresa, prazer, frustração ou descontentamento 

imediatamente após o evento significativo, como gritar de susto ou falar “ai!” quando 

cair.  

• Reativos: emissões produzidas enquanto examina ou interage com um objeto ou 

parte do corpo. Não há evidência de intenção comunicativa e sim foco de atenção em 

objeto ou parte do corpo, como rir com cócegas. 
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• Não focalizada: emissões produzidas sem foco de atenção e sem evidência de 

interação comunicativa, como pulos, balanceios, autoagressão, gritos, murmúrios, 

vocalizações sem entoação ou ecolalia imediata. 

• Jogo: atos envolvendo atividade organizada, mas autocentrada, como escrever, 

rolar a bola, desenhar. 

• Exploratória: atos envolvendo atividades de investigar um objeto particular, parte 

do corpo ou a vestimenta do outro, como examinar a filmadora, ou um brinquedo. 

• Narrativa: emissões destinadas a relato de fatos reais ou imaginários, com ou sem 

atenção do ouvinte, como falar sequências de fatos encadeados. 

• Expressão de protesto: choro, manha, birra ou outra manifestação de protesto, 

não sendo necessariamente dirigida a alguém ou algo, como chora na hora de ir 

embora, grita quando mexem no seu brinquedo ou diz “não!”, brigando com o outro. 

• Jogo compartilhado: atividade organizada e compartilhada entre adulto e criança, 

como jogar bola, jogo de tabuleiro. 

 A sua aplicação requer o registro em videoteipe das interações da criança em 

uma díade ou par com um adulto em um contexto estruturado onde a criança e o 

adulto interagem tendo à frente uma série de brinquedos sobre uma mesa. 

 Os brinquedos sugeridos no manual foram objeto do estudo-piloto e demandou 

uma melhor definição de material conotativo, considerando-se a idade e o sexo da 

amostra. Selecionamos bola, carrinhos, animais de um zoológico e blocos para 

montar, telefone com ruído, brinquedos de corda, dinossauros, letras autocolantes, 

pote de plástico transparente contendo alguns desses materiais, como sugerido no 

manual; bonecos, folhas de papel e lápis de cor e livros de histórias. 

 Os dados obtidos através das filmagens foram transcritos segundo o protocolo e 

analisados sempre que possível logo após o encerramento da avaliação, objetivando 

registrar o maior número de informações obtidas, devido à subjetividade observada 

no comportamento linguístico pragmático da criança com TEA, bem como a 

heterogeneidade da amostra. O tempo de filmagem sugerido no manual é de 30 

minutos, podendo utilizar-se os melhores 15 minutos, o que foi adotado nesta 

pesquisa em razão do estudo ser longitudinal e demandar maior tempo de coleta de 

dados. Segundo a autora não há perda de dados investigativos neste tipo de 

procedimento (FERNANDES, 2000). 

 A ficha de avaliação do instrumento é apresentada no Anexo 13.4, p. 121. 
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 Cada uma das avaliações gerou quatro escores principais do ABFW - total de 

atos comunicativos, total de meios verbais, total de meios vocais e total de meios 

gestuais - além de pontuações para as 20 funções e as proporções entre funções 

interpessoais e não interpessoais.  

 

6.7 A ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os dados foram avaliados em dois softwares de estatística: Epi Info versão 

7.1.3.0, distribuído pelo Centers for Disease Control and Prevention, e SPSS Statistics 

versão 18, vendido pela IBM.  

A fim de comparar os dados numéricos entre os grupos tratados com a droga 

ativa e placebo, utilizou-se a análise de variância (ANOVA) ou, quando os dados não 

exibiam distribuição normal de acordo com o teste de Kolmogorov-Smirnov, adotou-

se o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Para avaliar a interação das variáveis 

isoladas que se mostraram significativas, utilizou-se o teste ANOVA bidirecional e um 

modelo de regressão linear univariada.  

A análise dos escores de avaliação da linguagem obtidos através da aplicação 

dos instrumentos ADL e ABFW em quatro ocasiões exigiu um modelo misto linear 

generalizado com medidas repetidas, o que permitiu quantificar com maior acurácia a 

influência da droga ativa, da faixa etária e da presença ou não de regressão do 

desenvolvimento nas medidas do desfecho primário ao longo do ensaio clínico.  

 Em todas as análises, o nível de significância estatística foi definido como um p 

menor ou igual a 0,05.  

 Para avaliar o tamanho do efeito dos resultados, utilizou-se o parâmetro “eta-

parcial ao quadrado”, fornecido pelo SPSS. O tamanho do efeito foi classificado em 

três categorias: < 0,13=pequeno; de 0,13 a 0,25=médio; ≥ 0,26=grande (ESPÍRITO-

SANTO; DANIEL, 2018). 

 O poder observado de um dado achado estatístico varia de 0 a 1. Para fins deste 

estudo, um valor ≥ 0,6 foi considerado relevante.  

 

 

 

7 RESULTADOS 
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7.1 DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

 Foram recrutados 40 participantes. A idade mediana ± desvio padrão foi: grupo 

da prednisolona = de 58,0 ± 12,3 meses, e grupo do placebo = 55,0 ± 13,7 meses (p 

= 0,914). A Tabela 1 apresenta as características demográficas dos participantes, o 

grupo de randomização, se havia história de regressão do desenvolvimento, idade  no 

início do uso da medicação-teste e uso concomitante de outros medicamentos. 

   

TABELA 1 Dados demográficos dos participantes. 

Participantes 
Grupo de 

randomização 
Regressão do 

desenvolvimento? 
Idade no início da 
medicação-teste 

Outros medicamentos 
utilizados 

1 Ativo Não  6 anos e 11 meses — 

2 Ativo Não  7 anos e 1 mês — 

3 Placebo Sim 4 anos e 3 meses — 

4 Ativo Não  6 anos e 9 meses Isoniazida 

5 Ativo Sim 4 anos e 5 meses Risperidona 

6 Placebo Sim 3 anos e 11 meses — 

7 Ativo Sim 5 anos e 9 meses Risperidona 

  8 Placebo Não 4 anos e 1 mês — 

9 Placebo Não 5 anos e 10 meses Periciazina 

10 Placebo Sim 4 anos e 5 meses — 

11 Ativo Sim 3 anos e 9 meses — 

12 Placebo Não 6 anos e 11 meses Risperidona 

13 Placebo Não 6 anos e 7 meses — 

14 Placebo Sim 5 anos e 8 meses — 

15 Placebo Sim 4 anos e 6 meses Risperidona 

16 Placebo Sim 3 anos e 10 meses — 

17 Ativo Sim 3 anos e 7 meses Fluoxetina 

18 Ativo Não 4 anos e 7 meses — 

19 Ativo Não 4 anos e 10 meses Risperidona 

20 Placebo Sim 3 anos e 11 meses — 

21 Placebo Sim 6 anos e 11 meses Risperidona 

22 Placebo Não 4 anos e 1 mês — 

23 Ativo Não 4 anos e 10 meses Risperidona 

24 Ativo Sim 4 anos e 6 meses Isoniazida 

25 Ativo Não 4 anos e 10 meses Risperidona 

26 Ativo Não 5 anos — 

27 Placebo Não 4 anos e 5 meses — 

28 Ativo Não 5 anos e 9 meses — 

29 Ativo Sim 5 anos e 1 mês Valproato de sódio 

30 Placebo Sim 5 anos e 9 meses — 

31 Placebo Sim 3 anos e 7 meses — 

32 Ativo Sim 3 anos e 9 meses — 

33 Ativo Não 5 anos e 1 mês Risperidona 

34 Ativo Não 6 anos e 1 mês Risperidona 

35 Placebo Sim 5 anos e 11 meses Risperidona e Melatonina 

36 Placebo Sim 6 anos e 8 meses — 

37 Placebo Não 4 anos e 9 meses 
Risperidona, Fluoxetina e 

Isoniazida 

38 Ativo Não 3 anos e 11 meses Risperidona e Isoniazida 

39 Placebo Não 3 anos e 10 meses Risperidona 

40 Ativo Sim 4 anos e 3 meses — 

Fonte: Adaptado da tese de Doutorado da Dra. Adriana Rocha Brito, 2014. 

 Os participantes 18 e 28, integrantes do grupo da prednisolona, abandonaram o 

estudo por vontade própria de seus pais respectivamente após 12 e quatro semanas 

de ensaio clínico, portanto a amostra final compôs-se de 38 participantes. Os pais do 
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participante 18 decidiram interromper a participação no estudo após concluírem que 

a medicação-teste estaria prejudicando seu filho, enquanto os pais do participante 28 

abandonaram o estudo após a criança ter duas crises epilépticas desde o 

recrutamento.  

 A Tabela 2 apresenta os dados demográficos da amostra final, composta de 38 

participantes. Destes, 25 crianças tinham de 3 a 5 anos de idade e 13 participantes, 

de 5 a 7 anos. Vinte crianças apresentaram história clínica compatível com a presença 

de regressão do desenvolvimento. 

   

TABELA 2 Dados demográficos da amostra final (n = 38). 

 Idade < 5 anos Idade > 5 anos TOTAL 

 (R=0 + R=1) (R=0 + R=1)  

Prednisolona 13 (6+7) 5 (4+1) 18 

Placebo 12 (5+7) 8 (3+5) 20 

TOTAL 25 13  

R = Regressão do desenvolvimento 

 

 As variáveis de interesse: escolaridade dos pais, irmãos, frequência à escola, 

inserção em programas de reabilitação por equipe multidisciplinar e tratamento 

medicamentoso não foram analisadas, pois o foco da pesquisa era avaliar a 

linguagem e comparar as funções comunicativas entre quem fez uso ou não de 

prednisolona, apesar da possibilidade dessas variáveis causarem interferências em 

alguns achados. A frequência escolar, receber ou não a assistência de professor de 

apoio especializado e a realização de terapias, tanto em termos qualitativos quanto 

quantitativos, apresentaram ampla variabilidade no período das 48 semanas que 

durou o estudo, se tornando impossível a avaliação concomitante destas variáveis. 

 

 

7.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS AVALIAÇÕES DA LINGUAGEM 
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 Os 38 participantes da amostra final concluíram satisfatoriamente as quatro 

avaliações do perfil comunicativo através dos instrumentos ABFW e ADL.  

 A compilação dos dados levantados ao longo das quatro aplicações dos 

instrumentos ABFW e ADL mostrou que, independentemente do uso da prednisolona, 

em geral houve uma melhora dos escores obtidos, e esta melhora foi mais acentuada 

na faixa etária abaixo de 5 anos (Gráfico 1, p. 83). 

 

7.2.1 Escores do perfil comunicativo nas quatro avaliações 

  

 As Tabelas 3 e 4 apresentam os escores gerais dos instrumentos ADL e ABFW, 

respectivamente, enquanto as Tabelas 5 e 6 mostram os mesmos dados estratificados 

segundo a presença ou não de regressão do desenvolvimento.  

 As Tabelas 7A a 7T comparam os escores entre os grupos ativo e placebo de 

cada uma das 20 funções comunicativas do ABFW ao longo das quatro avaliações.  

 

TABELA 3 Escores brutos da escala ADL (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa p 

 Linguagem Receptiva 

1ª Avaliação 3,5 8,3 0-33 0,5 3,3 0-12 0,239† 

2ª Avaliação 5,0 6,8 1-30 2,5 3,3 0-12 0,077† 

3ª Avaliação 6,5 7,1 1-31 4,0 3,8 1-15 0,191† 

4ª Avaliação 8,0 8,2 2-35 4,0 4,7 2-17 0,232† 

 Linguagem Expressiva 

1ª Avaliação 4,0 6,8 0-27 2,0 4,1 0-14 0,162† 

2ª Avaliação 6,5 5,8 2-21 3,0 3,3 0-12 0,125† 

3ª Avaliação 9,0 5,7 1-22 4,0 3,9 1-12 0,257† 

4ª Avaliação 9,5 6,9 2-28 4,5 4,5 1-16 0,178† 

 Escore Global 

1ª Avaliação 7,0 14,9 0-60 2,5 7,1 0-26 0,126† 

2ª Avaliação 11,0 12,2 3-51 5,0 6,4 0-23 0,069† 

3ª Avaliação 15,5 12,5 2-53 8,5 7,5 3-27 0,230† 

4ª Avaliação 17,5 16,1 4-63 8,5 9,0 3-31 0,229† 

Nota: † = significância estatística definida pelo teste de Mann-Whitney. 
Retirada da tese de Doutorado da Dra. Adriana Rocha Brito, 2014 
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TABELA 4 Escores do instrumento ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa p 

 Total de Atos Comunicativos da Criança 

1ª Avaliação 35,0 8,3 23-52 30,0 10,2 10-50 0,141* 

2ª Avaliação 56,0 17,2 22-87 49,5 24,6 11-105 0,582* 

3ª Avaliação 50,5 15,7 33-89 44,0 18,2 11-85 0,315* 

4ª Avaliação 63,5 21,5 37-108 52,0 21,2 29-99 0,144* 

 Total de Atos Verbais 

1ª Avaliação 2,5 9,2 0-26 1,5 9,0 0-28 0,512† 

2ª Avaliação 9,0 18,1 0-62 2,0 23,4 0-64 0,296† 

3ª Avaliação 10,0 20,1 0-68 1,0 20,4 0-57 0,298† 

4ª Avaliação 21,0 30,4 0-85 0,5 28,6 0-93 0,186† 

 Total de Atos Vocais 

1ª Avaliação 4,0 6,6 0-24 3,5 3,2 0-10 0,174† 

2ª Avaliação 10,0 8,9 3-31 9,0 7,1 0-31 0,728† 

3ª Avaliação 9,0 5,7 1-22 9,0 7,7 0-30 0,966* 

4ª Avaliação 12,0 10,2 5-43 12,0 10,4 0-37 0,405* 

 Total de Atos Gestuais 

1ª Avaliação 25,0 7,6 11-42 18,5 9,5 10-47 0,160* 

2ª Avaliação 51,0 14,7 20-78 43,0 16,8 13-75 0,325* 

3ª Avaliação 45,5 7,3 33-58 43,0 11,6 13-63 0,435* 

4ª Avaliação 50,0 11,5 36-77 48,0 12,4 29-72 0,395* 
Nota: * = significância estatística definida pelo teste ANOVA; † = significância estatística definida pelo 
teste de Mann-Whitney. 
Retirada da tese de Doutorado da Dra. Adriana Rocha Brito, 2014 
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TABELA 5 Linguagem receptiva, linguagem expressiva e escore global da escala ADL 

estratificados pela presença de regressão do desenvolvimento (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa p 

 LINGUAGEM RECEPTIVA 

 Sem Regressão 

1ª Avaliação 4,0 5,1 0-16 1,0 4,1 0-12 0,521† 

2ª Avaliação 5,0 4,2 1-15 4,0 3,6 0-11 0,397† 

3ª Avaliação 6,5 5,2 1-20 4,5 3,6 2-12 0,504† 

4ª Avaliação 7,0 6,0 3-23 4,5 5,3 2-17 0,561† 

 Com Regressão 

1ª Avaliação 1,5 11,4 0-33 0 2,8 0-9 0,375† 

2ª Avaliação 4,5 9,4 1-30 2,0 3,2 1-12 0,171† 

3ª Avaliação 6,5 9,3 2-31 4,0 4,0 1-15 0,277† 

4ª Avaliação 9,5 10,5 2-35 4,0 4,4 2-15 0,311† 

 LINGUAGEM EXPRESSIVA 

 Sem Regressão 

1ª Avaliação 3,5 5,2 0-16 3,0 4,8 0-14 0,682† 

2ª Avaliação 5,0 5,9 2-21 3,0 3,8 0-12 0,524† 

3ª Avaliação 8,5 5,4 1-19 5,5 3,9 1-12 0,788† 

4ª Avaliação 9,0 5,8 2-21 4,5 4,5 1-14 0,592† 

 Com Regressão 

1ª Avaliação 4,5 8,7 0-27 0,5 3,7 0-10 0,162† 

2ª Avaliação 6,5 6,0 2-21 3,0 3,0 1-10 0,157† 

3ª Avaliação 9,0 6,3 1-22 3,0 3,9 1-12 0,228† 

4ª Avaliação 10,0 8,3 2-28 4,0 4,7 2-16 0,192† 

 ESCORE GLOBAL 

 Sem Regressão 

1ª Avaliação 7,0 10,1 0-32 5,0 8,7 0-26 0,468† 

2ª Avaliação 9,5 9,9 3-36 7,0 7,2 0-23 0,422† 

3ª Avaliação 15,5 10,4 2-39 9,5 7,4 3-24 0,688† 

4ª Avaliação 16,0 14,5 5-54 9,5 9,8 3-31 0,656† 

 Com Regressão 

1ª Avaliação 6,0 20,0 0-60 1,0 5,9 0-17 0,163† 

2ª Avaliação 11,0 15,3 3-51 4,5 6,0 3-22 0,240† 

3ª Avaliação 15,0 15,3 3-53 7,0 7,7 3-27 0,230† 

4ª Avaliação 20,0 18,7 4-63 8,0 8,9 4-31 0,245† 

Nota: † = significância estatística definida pelo teste de Mann-Whitney. 
Retirada da tese de Doutorado da Dra. Adriana Rocha Brito, 2014 
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TABELA 6 Escores do instrumento ABFW estratificados pela presença de regressão 

do desenvolvimento (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo 
 Mediana DP Faixa Median

a 
DP Faixa p 

 Total de Atos Comunicativos da Criança 
 SEM REGRESSÃO 

1ª Avaliação 36,5 8,7 23-52 31,0 11,9 10-48 0,224* 
2ª Avaliação 58,5 12,4 46-84 39,5 31,8 11-105 0,230* 
3ª Avaliação 49,0 15,3 33-84 53,0 21,7 11-85 0,782* 
4ª Avaliação 62,5 22,9 37-108 52,0 20,4 31-99 0,315* 
 COM REGRESSÃO 
1ª Avaliação 36,5 8,2 25-47 30,0 9,3 19-50 0,242* 
2ª Avaliação 54,0 22,1 22-87 52,0 19,6 28-85 0,752* 
3ª Avaliação 55,5 16,5 39-89 44,0 16,3 23-83 0,223* 
4ª Avaliação 66,5 21,0 46-106 48,5 21,9 29-97 0,208* 
 Total de Atos Verbais 
 SEM REGRESSÃO 
1ª Avaliação 1,5 9,1 0-26 4,0 9,8 0-27 0,679† 

2ª Avaliação 11,0 17,5 0-51 3,0 27,9 0-64 0,751† 

3ª Avaliação 8,0 17,4 0-51 3,5 20,6 0-57 0,892† 

4ª Avaliação 6,0 29,5 0-70 1,5 32,7 0-93 0,856† 

 COM REGRESSÃO 
1ª Avaliação 11,0 9,4 0-26 0,5 8,7 0-28 0,124† 

2ª Avaliação 8,5 20,5 0-62 0,5 21,0 0-57 0,232† 

3ª Avaliação 19,0 22,8 0-68 0 21,3 0-46 0,221† 

4ª Avaliação 27,0 32,3 0-85 0 27,0 0-67 0,099† 

 Total de Atos Vocais 
 SEM REGRESSÃO 
1ª Avaliação 7,5 6,0 2-19 4,0 3,1 0-9 0,153† 

2ª Avaliação 12,0 10,3 4-31 9,5 3,6 2-14 0,196† 

3ª Avaliação 11,0 5,0 4-18 11,0 8,3 5-30 0,498* 
4ª Avaliação 13,5 9,1 7-35 15,0 8,0 4-28 0,657* 
 COM REGRESSÃO 
1ª Avaliação 2,5 8,2 0-24 3,0 3,4 0-10 0,726† 

2ª Avaliação 8,0 5,6 3-20 11,0 8,8 0-31 0,562† 

3ª Avaliação 7,0 6,5 1-22 5,0 6,4 0-21 0,732* 
4ª Avaliação 11,5 12,1 5-43 8,0 12,0 0-37 0,554* 
 Total de Atos Gestuais 
 SEM REGRESSÃO 
1ª Avaliação 26,0 7,6 20-42 19,5 9,4 10-36 0,139* 
2ª Avaliação 53,0 13,0 32-78 35,5 18,8 13-75 0,116* 
3ª Avaliação 45,0 8,7 33-58 45,0 12,3 13-51 0,434* 
4ª Avaliação 48,0 12,8 36-77 48,0 7,7 30-52 0,165* 
 COM REGRESSÃO 
1ª Avaliação 24,0 8,1 11-34 18,0 10,0 13-47 0,676* 
2ª Avaliação 49,0 17,2 20-66 44,5 15,6 13-75 0,836* 
3ª Avaliação 45,5 5,6 35-53 43,0 11,4 23-63 0,704* 
4ª Avaliação 51,0 10,5 40-74 50,0 14,6 29-72 0,956* 

Nota: * = significância estatística definida pelo teste ANOVA; † = significância estatística definida pelo 
teste de Mann-Whitney. 
Retirada da tese de Doutorado da Dra. Adriana Rocha Brito, 2014 
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TABELA 7A Escores da função comunicativa “Pedido de objeto” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa P 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 0 1,50 0-3 0 1,05 0-4 0,237* 

2ª Avaliação 0 2,67 0-10 0 0,99 0-4 0,444† 

3ª Avaliação 0 3,32 0-11 0 2,20 0-8 0,256* 

4ª Avaliação 2 5,40 0-20 0 2,39 0-7 0,121† 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,94 0-4 0 0,70 0-3 0,934* 

2ª Avaliação 0 1,54 0-6 0 0,49 0-2 0,289† 

3ª Avaliação 0 1,74 0-7 0 1,10 0-4 0,495* 

4ª Avaliação 5 2,38 0-8 0 1,15 0-4 0,067† 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 0,52 0-2 0 0,00 0-0 0,156* 

2ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 0,00 0-0 0,298* 

3ª Avaliação 0 0,97 0-4 0 0,22 0-1 0,238† 

4ª Avaliação 0 1,24 0-5 0 0,83 0-3 0,525* 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 0,98 0-3 0 0,80 0-3 0,289* 

2ª Avaliação 0 1,15 0-4 0 0,55 0-2 0,516† 

3ª Avaliação 0 1,41 0-4 0 1,10 0-4 0,289* 

4ª Avaliação 1 2,30 0-9 0 1,08 0-3 0,139† 

Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 

 
 
 
TABELA 7B Escores da função comunicativa “Reconhecimento do outro” do ABFW 
(n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa P 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 0 0,98 0-3 0 0,64 0-2 0,182* 

2ª Avaliação 2 2,71 0-11 1,5 4,14 0-14 0,766* 

3ª Avaliação 1 1,53 0-5 0,5 1,55 0-5 0,869* 

4ª Avaliação 0 2,81 0-9 0 1,96 0-6 0,364* 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,45 0-2 0,350* 

2ª Avaliação 0 0,43 0-1 0 0,31 0-1 0,315* 

3ª Avaliação 0 0,32 0-1 0 0,31 0-1 0,914* 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 0,32 0-1 0 0,22 0-1 0,499* 

2ª Avaliação 0 1,25 0-5 0 1,31 0-5 0,812* 

3ª Avaliação 0 0,43 0-1 0 0,37 0-1 0,579* 

4ª Avaliação 0 0,86 0-3 0 0,22 0-1 0,053† 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 0,79 0-2 0 0,31 0-1 0,064* 

2ª Avaliação 2 1,65 0-6 1,5 3,02 0-12 0,799† 

3ª Avaliação 1 1,14 0-4 0,5 1,38 0-5 0,720† 

4ª Avaliação 0 2,02 0-7 0 1,83 0-6 0,609* 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 
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TABELA 7C Escores da função comunicativa “Exclamativa” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa P 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 0 1,24 0-5 0 0,37 0-1 0,156† 

2ª Avaliação 2 4,06 0-15 0,5 2,30 0-9 0,250† 

3ª Avaliação 0,5 2,50 0-10 0 1,62 0-6 0,417* 

4ª Avaliação 3 2,38 0-9 2,5 2,87 0-9 0,578* 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,32 0-1 0 0,31 0-1 0,914* 

2ª Avaliação 0 0,55 0-2 0 0,92 0-4 0,908† 

3ª Avaliação 0 0,43 0-1 0 0,00 0-0 0,026* 

4ª Avaliação 0 0,57 0-2 0 0,31 0-1 0,288† 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 0,51 0-2 0 0,00 0-0 0,155* 

2ª Avaliação 1 1,81 0-7 0 0,72 0-3 0,009† 

3ª Avaliação 0 1,20 0-5 0 0,82 0-3 0,641* 

4ª Avaliação 1 1,08 0-4 1 1,47 0-5 0,755* 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 0,77 0-3 0 0,22 0-1 0,117† 

2ª Avaliação 0,5 2,20 0-8 0 1,20 0-4 0,394† 

3ª Avaliação 0,5 1,06 0-4 0 0,88 0-3 0,576* 

4ª Avaliação 1 1,41 0-5 1,5 1,64 0-5 0,732* 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 

 

 

TABELA 7D Escores da função comunicativa “Expressão de protesto” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa P 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 0 1,89 0-8 0 3,43 0-14 0,956† 

2ª Avaliação 0 0,51 0-2 0 1,18 0-5 0,978† 

3ª Avaliação 0 2,32 0-8 0 1,70 0-6 0,441* 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,45 0-2 0,350* 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 1,57 0-7 0,343† 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,22 0-1 0,350* 

3ª Avaliação 0 0,73 0-3 0 0,00 0-0 0,182* 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 0,000 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 1,18 0-5 0 0,79 0-3 0,932* 

2ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 0,22 0-1 0,941* 

3ª Avaliação 0 0,32 0-1 0 0,70 0-3 0,956† 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,22 0-1 0,350* 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 0,73 0-3 0 1,39 0-5 1,000† 

2ª Avaliação 0 0,32 0-1 0 0,91 0-4 0,956† 

3ª Avaliação 0 1,70 0-6 0 1,10 0-4 0,416* 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,22 0-1 0,350* 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 
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TABELA 7E Escores da função comunicativa “Protesto” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa P 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 2 4,28 0-14 1 3,95 0-15 0,779* 

2ª Avaliação 1,5 3,98 0-15 1,5 14,25 0-64 0,406† 

3ª Avaliação 4 5,51 0-21 3 10,62 0-47 0,858† 

4ª Avaliação 2 7,88 0-25 2 11,17 0-38 0,317* 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,58 0-2 0 0,49 0-2 0,464* 

2ª Avaliação 0 1,15 0-4 0 6,91 0-31 0,634† 

3ª Avaliação 0 0,98 0-4 0 5,13 0-23 0,665† 

4ª Avaliação 0 0,92 0-3 0 3,88 0-17 0,865† 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 1,92 0-6 0 1,56 0-5 0,534* 

2ª Avaliação 0 1,35 0-4 1 1,44 0-5 0,359* 

3ª Avaliação 1 2,36 0-10 0 2,02 0-8 0,577* 

4ª Avaliação 0 3,41 0-12 0,5 3,49 0-10 0,673* 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 1 2,65 0-9 1 3,49 0-15 0,918* 

2ª Avaliação 0,5 1,95 0-7 1 7,16 0-31 0,326† 

3ª Avaliação 2 3,35 0-11 2 5,29 0-23 0,623* 

4ª Avaliação 1 4,22 0-13 2 6,32 0-19 0,267* 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 
 
 
 
 

TABELA 7F Escores da função comunicativa “Performativa” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa P 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 0 2,28 0-8 0 0,52 0-2 0,057† 

2ª Avaliação 1 3,09 0-10 0 2,34 0-7 0,372* 

3ª Avaliação 1 1,65 0-6 1 4,83 0-19 0,761† 

4ª Avaliação 4 4,69 0-14 2,5 5,70 0-19 0,972* 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,69 0-2 0 0,00 0-0 0,036* 

2ª Avaliação 0 0,86 0-3 0 0,37 0-1 0,156† 

3ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 0,31 0-1 0,623* 

4ª Avaliação 0 0,43 0-1 0 0,22 0-1 0,122† 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 1,32 0-4 0 0,31 0-1 0,119† 

2ª Avaliação 0 0,97 0-3 0 0,89 0-3 0,701* 

3ª Avaliação 0 0,75 0-3 0 1,79 0-8 0,551† 

4ª Avaliação 1 2,12 0-8 0 1,83 0-8 0,275* 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 0,59 0-2 0 0,31 0-1 0,152† 

2ª Avaliação 1 1,57 0-5 0 1,56 0-6 0,516* 

3ª Avaliação 1 1,18 0-4 1 3,45 0-11 0,927† 

4ª Avaliação 3 2,96 0-10 2 4,74 0-18 0,472* 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 
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TABELA 7G Escores da função comunicativa “Narrativa” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa P 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 3,02 0-12 0,048† 

3ª Avaliação 0 1,18 0-5 0 0,45 0-2 0,910† 

4ª Avaliação 0 1,03 0-4 0 0,00 0-0 0,155* 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 1,69 0-6 0,048† 

3ª Avaliação 0 0,47 0-2 0 0,22 0-1 0,910† 

4ª Avaliação 0 0,51 0-2 0 0,00 0-0 0,155* 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

3ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 0,00 0-0 0,298* 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 1,57 0-7 0,091† 

3ª Avaliação 0 0,47 0-2 0 0,22 0-1 0,910† 

4ª Avaliação 0 0,51 0-2 0 0,00 0-0 0,155* 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 

 
 

 

TABELA 7H Escores da função comunicativa “Pedido de rotina social” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa P 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

3ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

3ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

3ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

3ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 
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TABELA 7I Escores da função comunicativa “Comentário” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa P 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 0 0,98 0-4 0 2,17 0-7 0,729† 

2ª Avaliação 2 13,07 0-45 0 5,65 0-23 0,068† 

3ª Avaliação 4 9,59 0-36 0 9,14 0-30 0,484* 

4ª Avaliação 7,5 22,65 0-71 0 14,91 0-50 0,148* 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,98 0-4 0 2,15 0-7 0,681† 

2ª Avaliação 1 6,09 0-26 0 4,05 0-17 0,356* 

3ª Avaliação 2,5 6,54 0-26 0 5,26 0,18 0,416* 

4ª Avaliação 2,5 12,20 0-33 0 8,44 0-25 0,178* 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,22 0-1 0,350* 

2ª Avaliação 0 1,91 0-8 0 0,00 0-0 0,161* 

3ª Avaliação 0 1,13 0-3 0 1,15 0-5 0,551* 

4ª Avaliação 1 3,20 0-13 0 2,24 0-10 0,245* 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0,5 6,69 0-24 0 1,65 0-6 0,124† 

3ª Avaliação 1 2,94 0-9 0 3,87 0-15 0,757* 

4ª Avaliação 3 8,34 0-27 0 4,78 0-15 0,129† 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 

 
 

 

TABELA 7J Escores da função comunicativa “Não-focalizada” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa p 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 2 6,38 0-20 3 2,45 0-8 0,812† 

2ª Avaliação 13 6,53 0-21 12 14,64 0-66 0,803† 

3ª Avaliação 7,5 5,02 3-21 7 7,77 0-31 0,868* 

4ª Avaliação 9 8,62 2-40 9,5 8,54 2-33 0,976* 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 1,65 0-7 0 1,14 0-5 0,932* 

2ª Avaliação 0 3,65 0-11 0 9,45 0-42 0,103† 

3ª Avaliação 0,5 2,57 0-10 0 3,83 0-13 0,975* 

4ª Avaliação 2 3,66 0-12 0 3,83 0-14 0,203* 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 2,57 0-10 0 1,27 0-5 0,722† 

2ª Avaliação 1 1,42 0-5 1,5 3,66 0-12 0,209† 

3ª Avaliação 1 1,04 0-3 0 3,00 0-12 0,462† 

4ª Avaliação 1 4,16 0-18 0 3,85 0-16 0,963* 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 1,5 3,96 0-10 2 2,01 0-7 0,916† 

2ª Avaliação 8 4,84 1-18 8 7,47 3-29 0,339* 

3ª Avaliação 6 4,02 0-14 5,5 4,30 0-16 0,938* 

4ª Avaliação 5 4,19 1-16 8 4,67 1-15 0,328* 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 
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TABELA 7K Escores da função comunicativa “Pedido de ação” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa p 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 0 0,78 0-2 1 1,39 0-5 0,074† 

2ª Avaliação 0 2,98 0-11 0 4,23 0-19 0,804* 

3ª Avaliação 0 1,56 0-6 0 2,44 0-10 0,629* 

4ª Avaliação 2 5,68 0-23 0,5 7,37 0-26 0,916* 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 1,32 0-5 0,310† 

2ª Avaliação 0 0,47 0-2 0 2,01 0-9 0,970† 

3ª Avaliação 0 0,38 0-1 0 1,19 0-5 0,696† 

4ª Avaliação 0,5 2,57 0-10 0 3,32 0-9 0,874* 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 0,38 0-1 0 0,22 0-1 0,248† 

2ª Avaliação 0 1,04 0-4 0 0,22 0-1 0,227† 

3ª Avaliação 0 0,47 0-2 0 0,31 0-1 0,931* 

4ª Avaliação 0 1,15 0-4 0 1,39 0-6 0,812* 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 
0,42

8 
0-1 0 0,883 0-3 0,174† 

2ª Avaliação 0 2,03 0-7 0 2,03 0-9 0,720† 

3ª Avaliação 0 1,04 0-4 0 1,28 0-5 0,885* 

4ª Avaliação 1 2,70 0-9 0,5 3,21 0-11 0,977* 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 

 

 

TABELA 7L Escores da função comunicativa “Exibição” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa p 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

3ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 1,34 0-6 0,970† 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 1,79 0-8 0,343† 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

3ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

3ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,22 0-1 0,350* 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

3ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 1,34 0-6 0,970† 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 1,57 0-7 0,343† 

Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 
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TABELA 7M Escores da função comunicativa “Jogo compartilhado” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa p 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 13,5 7,37 0-23 6 7,20 0-24 0,066* 

2ª Avaliação 16,5 13,49 5-53 14,5 8,65 0-31 0,160* 

3ª Avaliação 17 6,19 5-30 14,5 7,27 0-24 0,095* 

4ª Avaliação 16,5 8,15 1-27 12,5 6,70 2-28 0,224* 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 1 3,21 0-10 0 3,86 0-17 0,537* 

2ª Avaliação 0 2,12 0-7 0 1,88 0-7 0,740* 

3ª Avaliação 1,5 1,85 0-5 0 1,19 0-4 0,039* 

4ª Avaliação 0 1,33 0-5 0 1,15 0-4 0,681* 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 1 1,74 0-6 0 1,34 0-5 0,257* 

2ª Avaliação 3 4,88 0-18 2 2,48 0-8 0,200† 

3ª Avaliação 3 2,29 0-8 1,5 2,27 0-7 0,366* 

4ª Avaliação 3,5 2,43 0-7 1 2,52 0-9 0,161* 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 7 5,51 0-18 3,5 5,55 0-22 0,084* 

2ª Avaliação 13,5 9,33 3-37 12 6,24 0-24 0,248* 

3ª Avaliação 12,5 4,65 4-25 11,5 5,80 0-22 0,243* 

4ª Avaliação 13 6,62 1-27 9,5 5,73 1-21 0,396* 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 

 

 

TABELA 7N Escores da função comunicativa “Reativa” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa p 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 0,5 1,10 0-4 1 2,75 0-8 0,594† 

2ª Avaliação 0 1,24 0-5 0 0,89 0-4 0,591* 

3ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 1,88 0-8 0,323† 

4ª Avaliação 0 0,67 0-2 0 2,70 0-12 0,745† 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,43 0-1 0 0,00 0-0 0,026* 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

3ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 0,73 0-3 0 0,89 0-3 0,303* 

2ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 0,45 0-2 0,970† 

3ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,67 0-3 0,350* 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 1,34 0-6 0,350* 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 0,50 0-1 0 2,15 0-7 0,406† 

2ª Avaliação 0 1,19 0-5 0 0,45 0-2 0,492† 

3ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 1,28 0-5 0,323† 

4ª Avaliação 0 0,67 0-2 0 1,43 0-6 0,745† 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 
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TABELA 7O Escores da função comunicativa “Pedido de informação” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa p 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 0 1,10 0-4 0 0,22 0-1 0,217† 

2ª Avaliação 0 1,41 0-6 0 2,24 0-10 0,727* 

3ª Avaliação 0 4,02 0-16 0 3,36 0-15 0,584* 

4ª Avaliação 0 6,13 0-21 0 6,06 0-27 0,381* 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 1,10 0-4 0 0,22 0-1 0,217† 

2ª Avaliação 0 0,71 0-3 0 1,13 0-5 0,669* 

3ª Avaliação 0 2,87 0-12 0 2,46 0-11 0,646* 

4ª Avaliação 0 3,66 0-13 0 3,39 0-15 0,388* 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,22 0-1 0,350* 

3ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 0,22 0-1 0,941* 

4ª Avaliação 0 0,51 0-2 0 0,31 0-1 0,869† 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,71 0-3 0 0,89 0-4 0,900* 

3ª Avaliação 0 1,20 0-4 0 0,92 0-4 0,464* 

4ª Avaliação 0 2,25 0-7 0 2,47 0-11 0,377* 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 
 

 

 

TABELA 7P Escores da função comunicativa “Nomeação” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa p 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 4,5 5,29 0-18 0 4,44 0-14 0,036* 

2ª Avaliação 6 11,48 0-36 0 14,32 0-42 0,523* 

3ª Avaliação 1,5 11,54 0-36 0 10,92 0-40 0,339* 

4ª Avaliação 4,5 13,59 0,39 0 16,25 0-69 0,334* 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 4 5,18 0-18 0 4,44 0-14 0,097* 

2ª Avaliação 4,5 8,00 0-29 0 10,20 0-29 0,569* 

3ª Avaliação 1 8,90 0-29 0 8,11 0-30 0,329* 

4ª Avaliação 1,5 10,53 0-31 0 9,09 0-36 0,204* 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 2,20 0-9 0 0,00 0-0 0,182* 

2ª Avaliação 0 0,69 0-2 0 0,49 0-2 0,346* 

3ª Avaliação 0 0,55 0-2 0 0,83 0-3 0,329* 

4ª Avaliação 0 0,99 0-3 0 0,81 0-3 0,610* 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 0,32 0-1 0 0,00 0-0 0,133* 

2ª Avaliação 1 3,91 0-10 0 4,22 0-13 0,533* 

3ª Avaliação 0,5 3,04 0-8 0 4,18 0-17 0,662* 

4ª Avaliação 1,5 3,10 0-9 0 6,93 0-31 0,076† 

Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 
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TABELA 7Q Escores da função comunicativa “Exploratória” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa p 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 3 6,91 0-28 6 4,56 0-15 0,815* 

2ª Avaliação 9 6,53 1-22 6 6,33 0-23 0,386* 

3ª Avaliação 8 5,20 3-21 7 5,21 0-19 0,627* 

4ª Avaliação 8 5,29 0-20 6,5 4,98 0-18 0,950* 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 0,49 0-2 0,595† 

3ª Avaliação 0 0,38 0-1 0 0,31 0-1 0,556* 

4ª Avaliação 0 0,32 0-1 0 0,31 0-1 0,914* 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 0,59 0-2 0 0,72 0-3 0,700* 

2ª Avaliação 1 1,48 0-5 0 1,73 0-7 0,607* 

3ª Avaliação 0 0,92 0-3 1 1,41 0-5 0,134* 

4ª Avaliação 1 1,29 0-4 0 1,36 0-5 0,619* 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 2,5 6,85 0-28 5 4,45 0-15 0,777* 

2ª Avaliação 7,5 5,56 1-18 6 5,33 0-20 0,355* 

3ª Avaliação 7,5 4,86 2-20 6,5 4,66 0-19 0,384* 

4ª Avaliação 5,5 4,64 0-18 6 4,24 0-15 0,818* 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 
 

 

 

TABELA 7R Escores da função comunicativa “Pedido de consentimento” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa p 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 0,00 0-0 0,298* 

3ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

3ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

3ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 0,00 0-0 0,298* 

3ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

4ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 
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TABELA 7S Escores da função comunicativa “Autorregulatória” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa p 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,65 0-2 0 0,55 0-2 0,887* 

3ª Avaliação 0 0,51 0-2 0 0,75 0-2 0,389* 

4ª Avaliação 0 2,13 0-8 0 2,49 0-10 0,942* 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 0,31 0-1 0,623* 

3ª Avaliação 0 0,32 0-1 0 0,41 0-1 0,467* 

4ª Avaliação 0 1,25 0-5 0 1,24 0-5 0,918† 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 0,31 0-1 0,623* 

3ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

4ª Avaliação 0 0,32 0-1 0 0,22 0-1 0,499* 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 0 0,00 0-0 0 0,00 0-0 — 

2ª Avaliação 0 0,32 0-1 0 0,22 0-1 0,499* 

3ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 0,37 0-1 0,357* 

4ª Avaliação 0 0,77 0-3 0 1,22 0-5 0,680* 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 

 

TABELA 7T Escores da função comunicativa “Jogo” do ABFW (n=38). 

 Grupo Ativo Grupo Placebo  

 Mediana DP Faixa Mediana DP Faixa p 

 Total de atos comunicativos 

1ª Avaliação 6 4,81 0-16 5 6,31 0-28 0,945* 

2ª Avaliação 1,5 3,48 0-10 0,5 2,14 0-6 0,515† 

3ª Avaliação 4,5 6,69 0-21 4 4,34 0-16 0,368* 

4ª Avaliação 6 3,16 1-12 5 5,69 0-25 0,177† 

 Atos comunicativos verbais 

1ª Avaliação 0 0,69 0-2 0 0,82 0-3 0,789* 

2ª Avaliação 0 0,24 0-1 0 0,23 0-1 0,941* 

3ª Avaliação 0 0,55 0-2 0 0,31 0-1 0,517† 

4ª Avaliação 0 0,49 0-1 0 0,45 0-2 0,132* 

 Atos comunicativos vocais 

1ª Avaliação 0 1,23 0-3 0 1,23 0-4 0,553* 

2ª Avaliação 0 0,98 0-3 0 0,52 0-2 0,516† 

3ª Avaliação 0 2,05 0-8 0 1,17 0-4 0,394† 

4ª Avaliação 1 0,79 0-2 0,5 2,54 0-11 0,434† 

 Atos comunicativos gestuais 

1ª Avaliação 4 4,29 0-16 4 6,06 0-27 0,979* 

2ª Avaliação 1,5 2,83 0-9 0,5 1,81 0-5 0,206* 

3ª Avaliação 3,5 4,82 0-15 3,5 3,35 0-13 0,456* 

4ª Avaliação 4 2,45 1-9 3 3,48 0-12 0,373* 
Nota: Significância estatística definida por * = ANOVA; ou † = teste de Mann-Whitney. 
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7.2.2 Análise estatística das medidas repetidas 

 

 Como o ensaio clínico analisou o perfil comunicativo dos participantes em quatro 

ocasiões, a comparação de cada medida isolada (Tabelas 3 a 7) entre os dois grupos 

do estudo desconsidera a influência de cada escore sobre a medida seguinte. Por 

isso, criamos, com o auxílio do software SPSS, um modelo misto linear generalizado 

com medidas repetidas. O modelo incluiu uma ou mais variáveis dependentes 

escolhidas dentre os escores dos instrumentos de avaliação da linguagem e as 

variáveis independentes ‘uso de prednisolona’, ‘faixa etária’ e ‘regressão do 

desenvolvimento’. Em alguns testes, acrescentamos as variáveis ‘uso de outros 

medicamentos” ou ‘peso corporal pré-ensaio clínico’.  

 A Tabela 8 mostra os resultados da análise multivariada das variáveis 

categóricas ‘uso de prednisolona’, ‘faixa etária’ e ‘regressão do desenvolvimento’ e 

suas interações com os escores da escala ADL.  

 A Tabela 9 apresenta os resultados da análise multivariada das mesmas 

variáveis independentes da tabela anterior, tendo como variáveis dependentes 

diversos parâmetros do ABFW.  

 Encontramos como resultado um aumento estatísticamente significante no total 

de atos vocais do teste ABFW subitem pragmática, quando relacionamos as três 

variáveis independentes do estudo: uso de prednisolona, regressão do 

desenvolvimento e faixa etária. No total de atos comunicativos a relação prednisolona 

e regressão apresentou significância limítrofe, assim como no total de atos das 

funções comunicativas exclamativa e nomeação (regressão e faixa etária 

isoladamente) e das funções comunicativas menos interpessoais. A relação 

prednisolona e  faixa etária apresentou significância limítrofe no total de atos das 

funções reconhecimento do outro e das mais interpessoais, tendo significância 

estatística  na função jogo compartilhado. 
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TABELA 8 Escores da escala ADL em medidas repetidas por análise multivariada 
(n=38). 

 F p 
Tamanho do 

Efeito1 PNC2  Poder observado 

 Escore da Linguagem Receptiva  

Tempo 19,550 0,000 0,677 58,650 1,000 

Prednisolona 0,089 0,965 0,009 0,268 0,064 

Regressão 1,159 0,343 0,110 3,478 0,277 

Faixa etária 0,246 0,864 0,026 0,737 0,091 

Prednisolona*Regressão 0,539 0,659 0,055 1,618 0,146 

Prednisolona*Faixa etária 0,629 0,602 0,063 1,887 0,164 

Prednisolona*Regressão*Faixa 
etária 

2,786 0,059 0,230 8,357 0,608 

 Escore da Linguagem Expressiva  

Tempo 9,483 0,000 0,504 28,450 0,993 

Prednisolona 0,243 0,866 0,025 0,729 0,090 

Regressão 0,488 0,693 0,050 1,465 0,136 

Faixa etária 0,222 0,880 0,023 0,667 0,087 

Prednisolona*Regressão 1,208 0,325 0,115 3,623 0,288 

Prednisolona*Faixa etária 0,582 0,632 0,059 1,747 0,155 

Prednisolona*Regressão*Faixa 
etária 

1,541 0,226 0,142 4,622 0,361 

 Escore da Linguagem Global 

Tempo 17,284 0,000 0,649 51,852 1,000 

Prednisolona 0,178 0,910 0,019 0,535 0,079 

Regressão 0,713 0,552 0,071 2,140 0,182 

Faixa etária 0,191 0,901 0,020 0,574 0,081 

Prednisolona*Regressão 1,191 0,331 0,113 3,573 0,284 

Prednisolona*Faixa etária 0,835 0,486 0,082 2,504 0,207 

Prednisolona*Regressão*Faixa 
etária 

2,824 0,057 0,232 8,473 0,615 

 
1 Medido pelo parâmetro “eta-parcial ao quadrado” do SPSS; 2 PNC = Parâmetro de não-centralidade.   
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TABELA 9 Análise de ABFW em medidas repetidas por análise multivariada (n=38). 

 F p 
Tamanho do 

Efeito1 PNC2  Poder observado 

 Total de Atos Comunicativos  

Tempo 14,955 0,000 0,624 44,866 1,000 

Prednisolona 0,979 0,417 0,098 2,938 0,237 

Regressão 1,025 0,397 0,102 3,076 0,247 

Faixa etária 2,168 0,115 0,194 6,503 0,490 

Prednisolona*Regressão 2,888 0,054 0,243 8,663 0,623 

Prednisolona*Faixa etária 1,335 0,284 0,129 4,004 0314 

Prednisolona*Regressão*Faixa 
etária 

1,683 0,194 0,158 5,048 0,390 

 Total de Atos Verbais  

Tempo 2,909 0,052 0,238 8,727 0,629 

Prednisolona 1,144 0,349 0,109 3,431 0,274 

Regressão 1,684 0,193 0,153 5,052 0,392 

Faixa etária 0,455 0,716 0,046 1,365 0,130 

Prednisolona*Regressão 0,870 0,468 0,085 2,610 0,215 

Prednisolona*Faixa etária 0,260 0,854 0,027 0,779 0,093 

Prednisolona*Regressão*Faixa 
etária 

1,438 0,253 0,134 4,314 0,338 

 Total de Atos Vocais 

Tempo 4,532 0,010 0,327 13,596 0,834 

Prednisolona 5,338 0,005 0,364 16,014 0,894 

Regressão 4,773 0,008 0,338 14,320 0,854 

Faixa etária 3,505 0,028 0,273 10,514 0,719 

Prednisolona*Regressão 3,301 0,035 0,261 9,904 0,690 

Prednisolona*Faixa etária 5,683 0,004 0,378 17,048 0,913 

Prednisolona*Regressão*Faixa 
etária 

4,922 0,007 0,345 14,766 0,866 

 Total de Atos Gestuais 

Tempo 26,836 0,000 0,742 80,508 1,000 

Prednisolona 0,240 0,868 0,025 0,720 0,090 

Regressão 0,495 0,688 0,050 1,486 0,138 

Faixa etária 2,439 0,085 0,207 7,318 0,545 

Prednisolona*Regressão 1,380 0,269 0,129 4,140 0,326 

Prednisolona*Faixa etária 1,928 0,148 0,171 5,785 0,444 

Prednisolona*Regressão*Faixa 
etária 

1,330 0,285 0125 3,989 0,315 

 Atos Vocais da Função “Exclamativa” 

Tempo 12,505 0,000 0,573 37,515 0,999 

Prednisolona 2,270 0,102 0,196 6,810 0,513 

Regressão 0,486 0,695 0,050 1,459 0,136 
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Faixa etária 0,488 0,694 0,050 1,463 0,136 

Prednisolona*Regressão 2,467 0,083 0,209 7,401 0,551 

Prednisolona*Faixa etária 0,085 0,967 0,009 0,256 0,063 

Prednisolona*Regressão*Faixa 
etária 

1,611 0,209 0,147 4,833 0,376 

 Total de Atos da Função “Nomeação” 

Tempo 2,147 0,117 0,187 6,442 0,488 

Prednisolona 1,782 0,173 0,160 5,346 0,413 

Regressão 2,919 0,051 0,238 8,757 0,630 

Faixa etária 2,583 0,073 0,217 7,749 0,572 

Prednisolona*Regressão 1,185 0,333 0,113 3,554 0,283 

Prednisolona*Faixa etária 1,249 0,311 0,118 3,747 0,297 

Prednisolona*Regressão*Faixa 
etária 

2,380 0,091 0,203 7,141 0,534 

 Total de Atos da Função “Jogo Compartilhado” 

Tempo 14,298 0,000 0,605 42,895 1,000 

Prednisolona 0,363 ,0780 0,037 1,089 0,112 

Regressão 0,551 0,652 0,056 1,653 0,149 

Faixa etária 7,490 0,001 0,445 22,471 0,972 

Prednisolona*Regressão 0,868 0,469 0,085 2,605 0,214 

Prednisolona*Faixa etária 4,358 0,012 0318 13,073 0,818 

Prednisolona*Regressão*Faixa 
etária 

0,232 0,873 0,024 0,695 0,088 

 Total de Atos da Função “Pedido de Objeto” 

Tempo 1,308 0,292 0,123 3,923 0,310 

Prednisolona 0,183 0,907 0,019 0,550 0,080 

Regressão 0,795 0,507 0,079 2,386 0,199 

Faixa etária 0,479 0,699 0,049 1,438 0,134 

Prednisolona*Regressão 0,084 0,968 0,009 0,251 0,063 

Prednisolona*Faixa etária 0,180 0,909 0,019 0,539 0,079 

Prednisolona*Regressão*Faixa 
etária 

1,165 0,341 0,111 3,495 0,279 

 Total de Atos da Função “Reconhecimento do Outro” 

Tempo 6,513 0,002 0,411 19,540 0,947 

Prednisolona 0,338 0,798 0,035 1,015 0,108 

Regressão 0,357 0,784 0,037 1,072 0,111 

Faixa etária 0,481 0,698 0,049 1,442 0,135 

Prednisolona*Regressão 1,232 0,317 0,117 3,696 0,293 

Prednisolona*Faixa etária 2,531 0,077 0,213 7,592 0,562 

Prednisolona*Regressão*Faixa 
etária 

1,401 0,263 0,130 4,202 0,330 

 Média de Atos Comunicativos das Funções Mais Interpessoais 

Tempo 2,857 0,055 0,234 8,570 0,620 
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Prednisolona 1,432 0,254 0,133 4,295 0,337 

Regressão 0,925 0,442 0,090 2,774 0,226 

Faixa etária 0,896 0,455 0,088 2,688 0,220 

Prednisolona*Regressão 0,347 0,792 0,036 1,040 0,109 

Prednisolona*Faixa etária 2,756 0,061 0,228 8,267 0,603 

Prednisolona*Regressão*Faixa 
etária 

2,465 0,083 0,209 7,396 0,550 

 
Média de Atos Comunicativos das Funções Menos 

Interpessoais 

Tempo 3,371 0,032 0,265 10,114 0,700 

Prednisolona ,914 0,447 0,089 2,741 0,224 

Regressão 1,525 0,230 0,140 4,575 0,357 

Faixa etária 0,368 0,777 0,038 1,105 0,113 

Prednisolona*Regressão 0,222 0,881 0,023 0,665 0,087 

Prednisolona*Faixa etária 3,841 0,020 0,292 11,522 0,762 

Prednisolona*Regressão*Faixa 
etária 

2,342 0,095 0,201 7,026 0,527 

1 Medido pelo parâmetro “eta-parcial ao quadrado” do SPSS; 2 PNC = Parâmetro de não-centralidade.  
 

 
7.2.3 Apresentação gráfica da análise multivariada  

 

 O modelo estatístico de análise multivariada com medidas repetidas detectou 

uma interação estatisticamente significativa das variáveis categóricas ‘faixa etária’ e 

‘regressão do desenvolvimento’ com o ‘uso de prednisolona’ (Tabelas 8 e 9). A fim de 

demonstrar melhor tal interação, apresentamos os gráficos 1 a 11. Os elementos 

gráficos ilustrados adotam os seguintes códigos:  

— Uso de prednisolona: ‘1’ = Grupo ativo; ‘0’ = Grupo placebo; 

— Regressão: ‘1’ = presente; ‘0’ = ausente;  

— Faixa etária: ‘1’ = ≤ 5 anos; ‘2’ = > 5 anos.  

 O gráfico 1 representa o total de atos comunicativos da criança do ABFW e o 

escore da linguagem expressiva da escala ADL (LEX) ao longo das quatro avaliações 

do total da amostra, estratificados pela faixa etária, revelando que os escores subiram 

uniformemente ao longo do tempo.  

 O gráfico 2 evidencia que, na presença ou não de regressão do 

desenvolvimento, os participantes menores de 5 anos obtiveram escores mais altos 

na linguagem receptiva da escala ADL, mas na presença de regressão, o aumento do 

escore foi mais intenso nos menores, o que é demonstrado pela inclinação da curva 

da faixa etária ‘1’.  
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GRÁFICO 1 Evolução dos escores do total de atos comunicativos da criança do ABFW 
(TAC) e da linguagem expressiva da escala ADL (LEX) ao longo das quatro 
avaliações. Os dados estão estratificados pela faixa etária (‘1’ < 5 anos; ‘2’ ≥ 5 anos) 
e as médias dizem respeito a toda a amostra de 38 participantes. 
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GRÁFICO 2 Comparação da média marginal estimada do escore da linguagem receptiva 
da escala ADL (LREC) entre os grupos ativo (prednisolona=’1’) e placebo 
(prednisolona=’0’), estratificados pela faixa etária (‘1’ < 5 anos; ‘2’ ≥ 5 anos) e ausência 
(‘0’) ou presença (‘1’) de regressão do desenvolvimento.  
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Os gráficos 3 a 11 representam as diferenças entre os escores dos grupos ativo e 

placebo nos parâmetros gerais do instrumento ABFW, evidenciando que as crianças 

menores de 5 anos com regressão do desenvolvimento foram aquelas que mais se 

beneficiaram da medicação ativa.  

 O gráfico 3 compara a resposta do total de atos comunicativos do ABFW à 

prednisolona. Dentre os participantes sem regressão do desenvolvimento, ambas as 

faixas etárias responderam favoravelmente, mas entre aqueles com regressão, 

somente os menores de cinco anos obtiveram benefício. O gráfico 4 exibe os mesmos 

dados com a faixa etária no eixo dos X a fim de enfatizar a relevância da idade na 

resposta à prednisolona.  
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GRÁFICO 3 Comparação da média marginal estimada do total de atos 
comunicativos do ABFW (TAC) entre os grupos ativo (prednisolona=’1’) e placebo 
(prednisolona=’0’), estratificados pela faixa etária (‘1’ < 5 anos; ‘2’ ≥ 5 anos) e ausência 
(‘0’) ou presença (‘1’) de regressão do desenvolvimento. 
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GRÁFICO 4 Comparação da média marginal estimada do total de atos 
comunicativos do ABFW (TAC) entre as faixas etárias (‘1’ < 5 anos; ‘2’ ≥ 5 anos), 
estratificadas pelos grupos ativo (prednisolona=’1’) e placebo (prednisolona=’0’), e 
ausência (‘0’) ou presença (‘1’) de regressão do desenvolvimento. 

 
GRÁFICO 5 Comparação da média marginal estimada do total de atos vocais do 
ABFW (TVON) entre os grupos ativo (prednisolona=’1’) e placebo (prednisolona=’0’), 
estratificados pela faixa etária (‘1’ < 5 anos; ‘2’ ≥ 5 anos).  
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GRÁFICO 6 Comparação da média marginal estimada do total de atos verbais do 
ABFW (TVEN) entre os grupos ativo (prednisolona=’1’) e placebo (prednisolona=’0’), 
estratificados pela faixa etária (‘1’ < 5 anos; ‘2’ ≥ 5 anos) e ausência (‘0’) ou presença 
(‘1’) de regressão do desenvolvimento. 

 
GRÁFICO 7 Comparação da média marginal estimada do total de atos gestuais do 
ABFW (TGEN) entre os grupos ativo (prednisolona=’1’) e placebo (prednisolona=’0’), 
estratificados pela faixa etária (‘1’ < 5 anos; ‘2’ ≥ 5 anos). 
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 O gráfico 8 revela que dentre as crianças com regressão do desenvolvimento, o 

parâmetro ‘total de atos gestuais’ do ABFW respondeu favoravelmente à prednisolona 

apenas nas crianças menores de 5 anos.  

 
 
 
GRÁFICO 8 Comparação da média marginal estimada do total de atos gestuais do 
ABFW (TGEN) entre os grupos ativo (prednisolona=’1’) e placebo (prednisolona=’0’), 
estratificados pela faixa etária (‘1’ < 5 anos; ‘2’ ≥ 5 anos) e ausência (‘0’) ou presença 
(‘1’) de regressão do desenvolvimento. 
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 O gráfico 9 retrata a evolução da função comunicativa “performativa” do ABFW 

durante o ensaio clínico. Os dois elementos gráficos mostram que as crianças 

menores de 5 anos obtiveram aumento do escore, o qual foi maior (inclinação da 

curva) naquelas com regressão.  

 
 
GRÁFICO 9 Comparação da média marginal estimada da função “performativa” 
do ABFW (NPE) entre os grupos ativo (prednisolona=’1’) e placebo 
(prednisolona=’0’), estratificados pela faixa etária (‘1’ < 5 anos; ‘2’ ≥ 5 anos) e 
ausência (‘0’) ou presença (‘1’) de regressão do desenvolvimento 
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       Por fim, os gráficos 10 e 11 comparam a média estimada, respectivamente, do 

conjunto de funções comunicativas “menos interpessoais” e “mais interpessoais” do 

ABFW. A média das funções “menos interpessoais” aumentou em resposta à 

prednisolona apenas no subgrupo com regressão do desenvolvimento, e neste caso 

o aumento foi mais significativo nas crianças maiores de 5 anos. Por outro lado, a 

média das funções “mais interpessoais” subiu mais nas crianças sem regressão 

menores de 5 anos, porém esta diferença foi ainda mais significativa naquelas com 

regressão. 

 Os critérios de divisão da idade baseiam-se na literatura sobre o tema, onde 

encontramos referências sobre pesquisas com prednisolona em crianças de 3-5 anos 

(DUFFY et al, 2014), em achados sobre neuroplasticidade e  também no efeito das 

intervenções precoces sobre a linguagem e comunicação no autismo. Fatores como 

data de início, duração, frequência e intensidade da reabilitação podem ter interferido 

indireta ou diretamente nos processos neuroplásticos da amostra, especialmente nas 

crianças menores do que 5 anos, pois quanto mais exposição e interação com 

ambientes terapêuticos estruturados, que forneçam diversidade de estímulos e 

aprendizagens, maior e melhor é a recuperação do Sistema Nervoso Central. A 

plasticidade está presente em todas as fases do desenvolvimento humano, onde as 

interações organismo-ambiente determinam a topografia e a funcionalidade das 

respostas que podem ser modificadas pelas experiências vividas. 
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GRÁFICO 10 Comparação da média marginal estimada das funções menos 
interpessoais do ABFW (MEINT) entre os grupos ativo (prednisolona=’1’) e placebo 
(prednisolona=’0’), estratificados pela faixa etária (‘1’ < 5 anos; ‘2’ ≥ 5 anos) e ausência 
(‘0’) ou presença (‘1’) de regressão do desenvolvimento. 
 

 

 
 
GRÁFICO 11 Comparação da média marginal estimada das funções mais 
interpessoais do ABFW (MAINT) entre os grupos ativo (prednisolona=’1’) e placebo 
(prednisolona=’0’), estratificados pela faixa etária (‘1’ < 5 anos; ‘2’ ≥ 5 anos) e ausência 
(‘0’) ou presença (‘1’) de regressão do desenvolvimento. 
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8 DISCUSSÃO 

 

 A linguagem ocupa papel central na constituição do TEA, mas avaliar suas 

habilidades e alterações ainda se mostra uma tarefa complexa tanto pela diversidade 

de respostas encontradas e suas interpretações quanto pelo material disponível para 

testá-la.  

 O achado acidental de melhora das características autistas a partir do uso de 

corticosteroide para tratamento de outras condições médicas em crianças com 

transtorno do espectro autista, especialmente o seu efeito positivo sobre a linguagem, 

foi o que instigou os pesquisadores a analisar o perfil de comunicação de crianças 

com autismo.  

 A prednisolona surgiu como uma possibilidade terapêutica no autismo a partir 

dos relatos da observação casual de um efeito benéfico dos esteroides na 

comunicação e no comportamento de crianças afetadas (STEFANATOS; GROVER; 

GELLER, 1995; SHENOY; ARNOL, CHATILA, 2000). O princípio que norteou o 

interesse pela prednisolona e outros imunomoduladores, como a imunoglobulina 

intravenosa, origina-se das evidências científicas de que há um forte estado 

inflamatório associado ao TEA (SINISCALCO et al, 2018). 

 Há escassez de ensaios clínicos na literatura científica sobre o uso de esteroides 

em pacientes com diagnóstico de TEA, então a comparação com outros ensaios 

clínicos limita-se ao estudo de Duffy et al (2014). Estes autores da Harvard Medical 

School compararam a resposta evocada auditiva e o eletroencefalograma de 20 

crianças com autismo regressivo e um grupo controle de 24 crianças autistas não 

tratadas, todas na faixa etária de 3-5 anos. Eles utilizaram uma dose de prednisolona 

de 2 mg/kg/dia durante no mínimo quatro meses e observaram melhoras significativas 

nos parâmetros eletrofisiológicos estudados, bem como na linguagem e no 

comportamento. Os autores concluíram que a prednisolona melhorou os escores de 

linguagem e comportamento. Porém, eles avaliaram a linguagem através de um 

sistema de pontuação simples cujo escore era calculado com base nas respostas dos 

pais. Nosso estudo documentou em vídeo o uso da linguagem por cada participante 

e mediu as habilidades de linguagem/comunicação por meio de dois instrumentos 

validados durante quatro avaliações distintas, portanto nossos dados parecem mais 

sólidos no que diz respeito às funções da linguagem. 
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 Estudos nessa linha de cognição social com uma visão pragmática propõem 

analisar o diálogo da díade que envolva a mãe e a criança com autismo mediado pelo 

lúdico, gerando um perfil de competência e habilidades comunicativas (MORO; 

SOUZA, 2010). 

 Alguns estudos descrevem a predominância do meio gestual na comunicação 

do autista, como no estudo de Campelo (2009) em que a escolha do meio gestual 

apareceu com maior frequência do que os vocais e verbais, e que mesmo sendo não 

verbal expressou intenção comunicativa. Com relação às funções comunicativas 

encontrou-se variedade, com poucas funções se destacando, predominantemente as 

funções não-focalizadas, de protesto, exploratória e reativa.  

 Na literatura brasileira, temos pesquisas com díades e funções comunicativas 

como as de Campelo et al (2009); Defense e Fernandes (2011) e Amato e Fernades 

(2010). Os resultados são semelhantes aos encontrados, sendo o meio comunicativo 

gestual o mais utilizado pelas crianças autistas, observando-se que tanto as crianças 

autistas não verbais como as verbais fazem uso frequente deste meio para se 

comunicarem. Os dados referentes à utilização das funções comunicativas mais 

interpessoais apontam para dificuldades socio-interacionais e independem do meio 

comunicativo utilizado. Os dados inicialmente obtidos em nossa pesquisa também 

apontam para um meio de comunicação predominantemente gestual nas amostras, 

com predomínio das funções comunicativas não interpessoais como a não focalizada 

e o protesto, sendo que ao longo da pesquisa observou-se aumento dos atos vocais, 

especialmente nos participantes menores de 5 anos com autismo regressivo que 

fizeram uso de prednisolona.  

 O que encontramos no TEA é um desvio no curso do desenvolvimento, não 

podendo ser considerado simplesmente como um atraso de fala ou da comunicação 

e a utilização dos gestos e da vocalização pode ser considerado como intenção 

significativa de comunicação dentro de um comportamento mais interativo, mesmo na 

ausência de verbalização (DIAS, 2012). As listas de sintomas apresentados na 

literatura sobre a síndrome autística não têm contemplado a análise das práticas 

dialógicas e das interações dos sujeitos, como realizado em nossa pesquisa. 

 Outro aspecto a ser destacado é que as situações espontâneas exigiram das 

crianças da amostra uma comunicação com o outro de modo mais funcional ou 

pragmático (FERNANDES et al, 2008). Como conciliar observações de dados 

espontâneos com situações mais formais? Ambos os instrumentos avaliativos 
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utilizados objetivaram quantificar e analisar qualitativamente, em díades, a linguagem 

receptiva, expressiva e pragmática. Podemos inferir que os resultados estão inter-

relacionados com as habilidades e os recursos do outro elemento da díade, a mãe ou 

responsável. É importante destacar que a observação das interações ou díades mãe-

criança tem sido bastante pesquisada, abrangendo o brincar, a atenção compartilhada 

e a linguagem em indivíduos com TEA. Para alguns autores, a observação da maneira 

como os pais brincam com a criança fornece indícios da relação deles, dos recursos 

utilizados para a comunicação e do ambiente linguístico criado (WACHTEL; CARTER, 

2008). 

 Klinger e Souza (2015) referem que enquanto a avaliação observacional fornece 

um olhar qualitativo que permite confirmar ou refutar dados do protocolo, este fornece 

dados quantitativos que permitem comparar cada participante a distintas populações, 

permitindo também objetivar os dados para confirmar ou não as impressões advindas 

do olhar qualitativo. 

 Quanto aos dados compilados na pesquisa, o Gráfico 1 evidencia que ao longo 

do período de 48 semanas, englobando as 24 semanas do ensaio clínico e o intervalo 

de seis meses até a realização da quarta avaliação da linguagem, os escores da 

linguagem aumentaram progressivamente, considerando-se o total de participantes 

do estudo. Também é evidente que as crianças menores exibiram escores mais altos 

durante o período estudado. 

 Porém, quando os dados são analisados entre os grupos ativo e placebo, surgem 

diferenças estatisticamente significativas na evolução dos escores, com elevações 

maiores no grupo tratado com prednisolona. Tais diferenças são mais acentuadas na 

faixa etária abaixo de cinco anos e na presença de regressão do desenvolvimento, 

como os gráficos apresentados demonstram. Na presente amostra, 20 de 38 crianças 

(52,6%) foram identificadas com regressão do desenvolvimento, uma proporção mais 

alta do que a taxa tradicionalmente citada de 30% (TUCHMAN, 2006).  

 Por outro lado, Ozonoff e Iosif (2019) argumentam que a regressão dos marcos 

do desenvolvimento é bem mais comum nas crianças com TEA do que se acreditava, 

pois nos estudos prospectivos com observação estreita dos participantes desde o 

nascimento, a detecção de perda de marcos do desenvolvimento social e linguístico 

se dá na grande maioria deles. As autoras mencionam que o simples relato dos pais 

acerca da regressão do desenvolvimento não seria fidedigno. Retrucamos que os 

estudos prospectivos recrutam crianças de alto risco, por exemplo, irmãos de crianças 
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previamente diagnosticadas com autismo, as quais são epidemiologicamente distintas 

de uma amostra populacional, fato que não ocorreu em nossa amostra. A presente 

pesquisa gerou um enorme volume de dados, com mais de uma centena de escores 

levantados, portanto as tabelas e os gráficos expostos são apenas uma fração dos 

dados compilados. Não obstante encontramos um padrão de resposta 

frequentemente observado na análise dos dados: as crianças menores com regressão 

do desenvolvimento obtiveram um benefício significativamente maior. A Tabela 8 

mostra que o total de atos vocais do ABFW mostrou um aumento expressivo quando 

se analisou a interação das variáveis independentes “prednisolona”, “faixa etária” e 

“regressão do desenvolvimento”, com p de 0,007, poder observado de 0,866 e 

tamanho do efeito de 0,345.  

 As funções menos interpessoais do ABFW mostraram um resultado 

contraditório, pois só havia uma criança nessa amostra e essa criança maior de cinco 

anos obteve escore mais alto (Gráfico 9). Por outro lado, somente as crianças 

diagnosticadas com regressão do desenvolvimento se beneficiaram da prednisolona 

(ilustração à direita no Gráfico 9).  

 As funções mais interpessoais do ABFW retratam melhor o padrão de resposta 

à prednisolona observado na grande maioria das variáveis dependentes (Gráfico 10), 

pois as crianças menores de cinco anos mostraram um benefício maior do uso da 

prednisolona, uma diferença que se acentua no subgrupo com regressão do 

desenvolvimento, no qual as crianças maiores de cinco anos não extraíram qualquer 

benefício.  

 A presente pesquisa possui várias limitações. Podemos considerar que vários 

fatores intervenientes, como o funcionamento do sistema familiar, a frequência na 

escola, incluindo a assistência de professor mediador especializado e a insersão em 

terapias multidisciplinares, entre outros, coexistiram durante o período de tempo 

abrangido por esta pesquisa, podendo ter influenciado nos resultados de forma 

positiva ou não. Não foram levantados dados sobre frequência, qualidade e 

metodologia das abordagens terapêuticas, sendo que 77,4% da amostra frequentava 

terapia de formas muito diferenciadas em quantidade, duração e especialidades no 

início da pesquisa (DIAS, 2012) e no decorrer da mesma. Ademais, o tamanho da 

amostra, com apenas 38 participantes, limitou a validade e o poder dos resultados 

observados. Por fim, o ensaio clínico utilizou uma dose de prednisolona de apenas 1 

mg/kg/dia, o que pode ter limitado o efeito benéfico da medicação.  
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  Considerando-se os distúrbios da comunicação humana na área de 

abrangência e atuação da Fonoaudiologia nota-se uma preocupação dos 

pesquisadores na busca de identificação das relações entre os processamentos dos 

diversos subsistemas da linguagem. Uma análise de um ato de linguagem não pode 

se dissociar das características de uso da própria linguagem e isso significa 

reconhecer que a função pragmática da linguagem subjaz aos atos reguladores da 

comunicação e, em alguma instância, os determina, levando-nos a avaliar a 

linguagem em situações de interação espontânea e através de atividades lúdicas 

(CARVALHO; LÚCIO; ÁVILA, 2015).  A linguagem pragmática pode ser definida como 

um conjunto de convenções e regras que governam o uso da linguagem para a 

comunicação social, através da intenção e das funções comunicativas, que envolvem  

as habilidades conversacionais como alternância de turno, manutenção do tema e 

interação dialógica resultando na competência comunicativa. 

 De tal modo que o papel fundamental que a linguagem tem para estabelecer as 

bases de muitas outras habilidades cognitivas exige uma necessidade contínua de se 

estudar e compreender mais sobre os resultados a longo prazo de sua estimulação 

ou intervenção precoce (ARMSTRONG et al, 2017). 

Podemos concluir que as grandes diferenças individuais entre crianças autistas 

requerem a utilização de uma metodologia em que a criança seja seu próprio controle, 

o que não foi adotado nesse estudo. Nossa análise estatística objetivou fazer 

comparações referentes aos quatro momentos de coleta de dados no que diz respeito 

a linguagem e ao desempenho das crianças quanto ao número de atos comunicativos 

por minuto e a identificação e utilização dos meios comunicativos. 

No TEA encontramos uma ampla heterogeneidade que pode abranger pelo 

menos 96 quadros clínicos diferentes a partir da combinação estatística dos critérios 

da tríade que engloba a interação social, comunicação e um repertório marcantemente 

restrito de atividades e interesses, o que torna a pesquisa nessa amostra ainda mais 

difícil (PIECZARKA, 2017). 

 A autora espera que ensaios clínicos futuros, com amostras maiores e uma dose 

de esteroide mais alta, confirme e amplifique os resultados da presente pesquisa.  
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9 CONCLUSÕES 

 

 

1. Observou-se melhora quantitativa dos escores dos instrumentos de avaliação 

da linguagem utilizados ao longo do período de estudo, independentemente do 

efeito da prednisolona. Tal melhora pode estar relacionada com o ambiente 

familiar favorável, a escolarização e a frequência em programas de reabilitação, 

efeitos não avaliados pela presente pesquisa, além da própria história natural do 

Autismo.  

 

2. A prednisolona exerceu um efeito benéfico sobre o perfil comunicativo na 

amostra estudada. Este efeito foi mais acentuado nas crianças menores de cinco 

anos e aquelas com a forma regressiva do TEA.  

 

3. Considerando-se que a linguagem pragmática reflete o uso funcional da 

linguagem, os escores do ABFW mostraram aumento expressivo no total de atos 

vocais como meio de expressão no grupo das crianças tratadas com 

prednisolona, tendo sido eficaz também para a detecção dos aspectos funcionais 

da linguagem e das funções comunicativas mais ou menos interpessoais, 

registrando um aumento significativo nas quatro etapas  avaliativas. 

 

4. O grupo de crianças com regressão do desenvolvimento e faixa etária menor 

que 5 anos foi estatisticamente significativo na predição de melhores escores de 

linguagem receptiva e global da ADL. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Pesquisar dentro das normas acadêmicas exige muito foco, concentração, 

distanciamento, aderência ao método científico e precisão frente ao trabalho 

intelectual que abraçamos. O método científico em vigor implica em um compromisso 

com essas habilidades essenciais, mas exclui outras, como a emoção mediada pela 

subjetividade. O fato pesquisado torna-se, portanto, matéria da e para a objetividade, 

mas esta não é uma condição inerente ao fazer científico. É mais um valor associado 

a uma prática de conhecimento. Como garantir que os fenômenos pesquisados são 

realmente como os observados se os observadores somos nós próprios, seres com 

vontade de ver o que queremos? De encontrar o que procuramos? Desvendar o 

mistério pesquisado exige um trabalho árduo, uma habilidade para colocar de lado a 

subjetividade a fim de que se possa ver, com objetividade o que existe. O trabalho de 

pesquisa exige que vençamos barreiras quase intransponíveis. Na academia só existe 

espaço para a argumentação embasada em dados rigorosamente comprovados. 

Nesta pesquisa, foi impossível deixar de considerar a universalidade e a humanidade 

do tema, que se fez conviver harmonicamente com a oportunidade de buscar 

parâmetros para medir a especificidade da comunicação de cada criança tocada pelo 

transtorno do espectro autista (TEA), buscando novos paradigmas para se pensar 

sobre a complexidade e amplitude do tema. 

 O fonoaudiólogo ao avaliar uma criança autista deve considerar que o quadro 

clínico é de alta complexidade e considerado objeto de contradições, objetivando ir 

além dos limites impostos pelos sintomas e encontrar um sentido, um significado e/ou 

uma interpretação para qualquer manifestação de linguagem expressa como 

instrumento de ação e interação da criança sobre o ambiente e as pessoas, pois uma 

criança com autismo apresenta um desenvolvimento único, singular   e 

qualitativamente diferente e “essa singularidade transforma o negativo da deficiência 

no positivo da compensação”. (SACKS, 1995).  

   Estudos nacionais que incluam amostras maiores e que contemplem outras 

variáveis intervenientes como escolaridade ou intervenção terapêutica, entre outras, 

se fazem necessários. A observação da criança autista em ambiente natural também 

pode contribuir com mais dados a respeito das funções comunicativas, possibilitando 
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uma análise mais detalhada da comunicação, da linguagem funcional e da díade, pois 

a manifestação do autismo é marcada pela presença de traços que podem ser 

constatados, de maneira mais branda também, em pessoas que não atendam a 

totalidade dos critérios diagnósticos estabelecidos. Os estudos atuais buscam 

estabelecer critérios diagnósticos por meio da observação e descrição clínica de 

casos, fornecendo características comportamentais e psicológicas observadas nas 

crianças. A partir dessas características comportamentais poderemos classificar os 

tipos e a gravidade, elaborando mecanismos para mensurar e produzir escalas de 

avaliação cada vez mais representativas no TEA (BARBOSA; FERNANDES, 2014). 

 “O autismo como tema toca nas mais profundas questões da Ontologia, pois 

envolve um desvio radical no desenvolvimento do cérebro e da mente. Nossa 

compreensão está avançando, mas de uma maneira provocadoramente vagarosa. O 

entendimento final do autismo pode exigir tanto avanços técnicos como conceituais 

para além de tudo o que possamos ousar sonhar” (SACKS, 1995). 

        Precisamos compreender a inter-relação existente entre pensamento e palavra 

para respondermos as questões relativas à especificidade dessa área. 

 Podemos então indagar: onde habita a linguagem? Qualquer resposta terá que 

concordar que a linguagem acontece na interação social, nas trocas entre parceiros 

sociais e através de processos de mediação. No que se refere à aquisição de 

linguagem a teoria sociointeracionista considera que fatores sociais, comunicativos e 

culturais são fundamentais para tal aquisição. E o processo de aquisição de linguagem 

é considerado uma consequência natural da relação dialógica entre o adulto e a 

criança (ZERBETO; BATISTA, 2016), com o sujeito interagindo ativamente com o 

outro e o ambiente, modificando-o e sendo modificado em função da sua ação. Em 

qualquer análise ou abordagem encontraremos a competência comunicativa 

vinculada à habilidade de utilizar a linguagem como instrumento de efetiva interação 

em contextos sociais variados (BARA; BUCCIARELLI; COLLE, 2001), o que favoreceu 

a proliferação de pesquisas em contextos interacionais variados, em relações 

simétricas (criança-criança) ou assimétricas (adulto-criança), valorizando o papel 

constitutivo da interação social e essa pesquisa buscou contribuir com achados a partir 

da avaliação da linguagem no tea em díade e o efeito da prednisolona sobre a função 

comunicativa de crianças com TEA. 

 Poderemos obter mais respostas a partir de estudos e pesquisas como esta, pois 

a força complexa, criadora e constitutiva da linguagem e o seu processo de forma e 
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estrutura universais não podem ser considerados somente como um dado de 

pesquisa ou um resultado, mas sim um trabalho constante de construção do simbólico 

e do real, daquilo que se torna significativo para o ser humano e pode ser expresso 

através da sua linguagem ou comunicação, constituindo a totalidade do próprio 

indivíduo. 
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12.1 MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Título do Projeto: Ensaio Clínico dos Corticosteroides no Transtorno do Espectro Autista 
Pesquisador Responsável: Dra. Adriana Rocha Brito Telefone para contato: (21) 2629-9031 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense (UFF) 
 
Nome do voluntário: _______________________________________ D. N.: ___/ ___/ ______ 
Idade: ________ anos; R.G.: ___________________ Registro no HUAP: ________________  
Responsável legal: ____________________________________________________________ 
Parentesco: ___________________ R. G. Responsável: ______________________________ 
 
O seu filho está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “Ensaio Clínico dos Corticosteroides no 
Transtorno do Espectro Autista”, de responsabilidade da pesquisadora Dra. Adriana Rocha Brito. 
- O objetivo desta pesquisa é: 
Avaliar a resposta das crianças autistas ao tratamento com remédios antiinflamatórios chamados de 
corticosteroides. 
- A participação do seu parente na pesquisa incluirá uma entrevista para preencher alguns formulários, a 
realização de exame físico completo e exame neurológico, além da filmagem da criança em atividades 
habituais e avaliação do quociente de inteligência e da linguagem, e a utilização de um medicamento 
denominado Prednisolona, que será utilizado por metade das crianças incluídas na pesquisa. As demais 
crianças usarão uma substância inativa, chamada de placebo. Sempre com consentimento do responsável, 
também poderão ser realizados outros exames laboratoriais; 
- Os riscos associados à participação do seu parente nesta pesquisa dizem respeito aos possíveis efeitos 
colaterais do remédio que a criança usará. Seu parente será acompanhado no Ambulatório de Neuropediatria 
do HUAP durante todo o período da pesquisa; 
- Para participar da pesquisa, a criança deverá passar por uma punção lombar, exame para coletar “água da 
espinha”. Esse exame é importante para afastar possíveis infecções relacionadas com o autismo. Os riscos 
da punção lombar incluem a ocorrência de dor de cabeça, dor no local da punção, sangramento e infecção, 
mas essas complicações são muito raras em mãos bem treinadas;  
- Única e exclusivamente a seu critério, a criança poderá receber algum outro medicamento para tratamento 
do autismo, cujos efeitos colaterais serão explicados em detalhes antes de o responsável decidir sobre o uso 
de quaisquer medicamentos; 
- O(A) Sr.(ª) poderá suspender o tratamento no momento que quiser, com orientação médica durante toda a 
retirada do medicamento; 
- O(A) Sr.(ª) receberá respostas ou esclarecimentos sobre qualquer dúvida acerca do uso da medicação, 
riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa e o tratamento do seu parente; 
- A participação na pesquisa é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem 
que isto traga prejuízo à continuação do tratamento do seu parente; 
- Se manterá o caráter confidencial das informações relacionadas com a privacidade da criança; 
- O(A) Sr.(ª) obterá informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar a sua vontade de 
continuar dele participando; 
- Haverá disponibilidade, por parte do HUAP, do tratamento médico a que seu parente terá direito em caso 
de danos diretamente causados pela pesquisa; 
- O material obtido em filmagens e fotografias do seu parente será usado exclusivamente em aulas, 
exposições em congressos e publicações técnicas e científicas;  
- O seu parente receberá o medicamento testado gratuitamente;  
- Ao fim da pesquisa, o seu parente continuará a receber assistência no Ambulatório de Neuropediatria do 
HUAP, se o(a) Sr.(a) quiser. 
Eu, ____________________________________________ RG n° _____________________, responsável 
legal por _____________________________________________ declaro ter sido informado(a) e concordo 
com a sua participação, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

        Niterói, ___ de _____________ de 20__. 
  
____________________________ ___________________________ 
 Assinatura do responsável legal  Assinatura do médico 
 
____________________________  ___________________________ 
 Assinatura da testemunha  Assinatura da testemunha
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13 ANEXOS 
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13.1 PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FACULDADE DE 

MEDICINA/HUAP DO PROJETO “Ensaio Clínico dos Corticosteroides no Transtorno 

do Espectro Autista” 
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13.2 PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FACULDADE DE 

MEDICINA/HUAP DO PROJETO “Efeito da Prednisolona na Função de Linguagem 

em crianças com Transtorno do Espectro Autista” 
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13.3 MODELO DO INSTRUMENTO DO DSM-IV COM CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS 

PARA TRANSTORNO AUTISTA 

 
A. Um total de 6 (ou mais) itens de (1), (2) e (3), com pelo menos dois de (1), um de 
(2) e um de (3): 
 
(1) Comprometimento qualitativo da interação social, manifestado por pelo menos dois 
dos seguintes aspectos: 

(a) Comprometimento acentuado no uso de múltiplos comportamentos não 
verbais, tais como contato visual direto, expressão facial, posturas corporais 
e gestos para regular a interação social 

(b) Fracasso em desenvolver relacionamentos com seus pares apropriados ao 
nível de desenvolvimento 

(c) Ausência de tentativas espontâneas de compartilhar prazer, interesses ou 
realizações com outras pessoas (p.ex., não mostrar, trazer ou apontar 
objetos de interesse) 

(d) Ausência de reciprocidade social ou emocional 
 
(2) Comprometimento qualitativo da comunicação, manifestado por pelo menos um 
dos seguintes aspectos: 

(a) Atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem falada (não 
acompanhado por uma tentativa de compensar por meio de modos 
alternativos de comunicação, tais como gestos ou mímica) 

(b) Em indivíduos com fala adequada, acentuado comprometimento da 
capacidade de iniciar ou manter uma conversa 

(c) Uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou linguagem idiossincrática 
(d) Ausência de jogos ou brincadeiras de imitação social variados e 

espontâneos próprios do nível de desenvolvimento 
 
(3) Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, 
manifestados por pelo menos um dos seguintes aspectos: 

(a) Preocupação insistente com um ou mais padrões estereotipados e restritos 
de interesse, anormais em intensidade ou foco 

(b) Adesão aparentemente inflexível a rotinas ou rituais específicos e não 
funcionais 

(c) Maneirismos motores estereotipados e repetitivos (p.ex., agitar ou torcer 
mãos ou dedos, ou movimentos complexos de todo o corpo) 

(d) Preocupação persistente com partes de objetos 
 
 
B. Atrasos ou funcionamento anormal em pelo menos uma das seguintes áreas, com 
início antes dos 3 anos de idade: 

(1) Interação social 
(2) Linguagem para fins de comunicação social 
(3) Jogos imaginativos ou simbólicos 

 
 

C. A perturbação não é melhor explicada pelo transtorno de Rett ou transtorno 
desintegrativo da infância 
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13.4 MODELO DA FICHA DE AVALIAÇÃO DO ABFW 
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13.5 MODELO DA FICHA DE AVALIAÇÃO DA ADL 

 

 


