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RESUMO 
 

Introdução: Os transtornos de linguagem são dificuldades persistentes na aquisição 
e uso da linguagem não sendo atribuídas a outra condição patológica. Os processos 
de aquisição de linguagem envolvem fatores biológicos e/ou orgânicos. Estudos 
sugerem associação entre atividade parassimpática, funcionamento cognitivo, 
aprendizagem, atenção e habilidades de linguagem. Objetivo: Analisar a modulação 
autonômica cardíaca em crianças com transtorno de linguagem. Método: Para essa 
amostra foram selecionadas 15 crianças, 9 com diagnóstico fonoaudiológico de 
transtorno de linguagem (Grupo Experimental – GE) e 6 com desenvolvimento típico 
de linguagem (Grupo Comparativo – GC), com idades entre 5 e 8 anos, semelhantes 
quanto ao gênero e idade cronológica. A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 
foi registrada durante o repouso, por meio do cardiofrequencímetro. Em seguida, foi 
realizado o Teste de Vocabulário por Imagens – Peabody (TVIP). Resultados: Na 
correlação entre os índices da VFC e o TVIP no grupo experimental, encontrou-se 
significância (p=0,035) quanto ao índice LF (nu) com o TVIP. Na correlação entre os 
índices da VFC e o TVIP no grupo comparativo, encontrou-se significância em relação 
aos índices Mean RR (p=0,049), Mean HR (p=0,049) e HF(ms²) (p=0,049). Os 
achados não foram estatisticamente significantes quando comparados os resultados 
do TVIP – Peabody do GE e GC, também não houve significância estatística nos 
índices de VFC quando comparados os dois grupos. Conclusão: O componente vagal 
da modulação cardíaca está envolvido nas habilidades comunicativas em crianças 
com desenvolvimento típico. Em crianças com transtorno de linguagem não houve 
associação entre a modulação parassimpática cardíaca e a habilidade comunicativa. 
 
 
Palavras-chave: Fonoaudiologia, Linguagem, Sistema Nervoso Autônomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Introduction: Language disorders are persistent difficulties in the acquisition and use 
of language not assigned to other pathological condition. The language acquisition 
processes involves biological and / or organic factors. Previous studies suggested 
association between parasympathetic activity, cognitive functioning, learning, attention 
and language skills. Objective: To analyze cardiac autonomic modulation in children 
with language disorder. Method: For this sample we selected 15 children, 9 with 
speech and language diagnosis of language disorder (Experimental Group - EG) and 
6 with typical development (Comparative Group - CG), aged between 5 and 8 years 
old, gender and age matched. Heart rate variability (HRV) was recorded through heart 
rate monitor. Then we performed the Vocabulary Test Images - Peabody (PPVT). 
Results: The correlation between HRV indices and the PPVT in the experimental 
group met statistical significance (p=0,035) in the LF (nu) index with the PPVT. In the 
correlation between HRV indices and the PPVT in the comparison group, met 
statistical significance in the indices Mean RR (p=0,049), Mean HR (p=0,049) and HF 
(ms²) (p=0,049) with PPVT. The findings were not statistically significant when 
comparing the results of the PPVT - Peabody GE and GC, there were no statistical 
significance in HRV indices when comparing the two groups. Conclusion: The vagal 
component of heart modulation is involved in communication skills in children with 
typical development. In children with language disorder there was no association 
between cardiac parasympathetic modulation and communication skills. 

Key words: Speech, Laguage and Hearing Sciences, Language, Autonomic Nervous 
System 
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A neurofisiologia da linguagem é um mecanismo complexo, abrange diversas 

estruturas cerebrais que envolvem habilidades motoras, cognitivas, linguísticas e 

sociais do ser humano (NARBONA, FERNÁNDEZ, 2005, DOUGLAS, 2006). As 

etapas de aquisição e desenvolvimento da linguagem é função da integridade e 

elaboração das estruturas cognitivas (LIMONGI, 1995; NARBONA, FERNÁNDEZ, 

2005).  

A aquisição de linguagem pode ser considerada um dos mais complexos 

eventos sensório-motores da fisiologia humana, seu desenvolvimento envolve amplas 

áreas cerebrais responsáveis por funções sensoriais, perceptivas e motoras da fala, 

bem como o órgão da audição (orelha) (ZORZETTO, 2013). 

O DSM-5 (DIAGNOSTIC AND STATIACAL MANUAL OF MENTAL 

DISORDERS, 2013) define os transtornos de linguagem como dificuldades 

persistentes na aquisição e uso da linguagem devido a déficits de compreensão do 

vocabulário (conhecimento e uso da palavra), estruturação de sentenças (capacidade 

de colocar palavras e terminações de palavras em conjunto para formar a sentenças 

com base nas regras da gramática e da morfologia) e deficiência no discurso 

(capacidade de utilizar vocabulário e frases para conectar explicar ou descrever um 

tópico ou uma série de eventos ou manter uma conversa). Tais dificuldades não são 

atribuídas a deficiência auditiva ou sensorial, disfunção motora ou outra condição 

médica ou neurológica (BISHOP, 1997; DSM-5, 2013). Fatores biológicos e/ou 

orgânicos relacionam-se com o processo de aquisição de linguagem e afetam o 

indivíduo como um todo (LOCKE, 1990; MENDES et al., 2012). 

A habilidade de linguagem receptiva refere-se ao processo de recepção e 

compreensão da linguagem (DSM-5, 2013) inicia-se no primeiro ano de vida (TAYLOR 

et al., 2013; NÓRO et al., 2015), sua evolução ocorre de forma acelerada durante o 

desenvolvimento infantil e assim, estrutura o início da aquisição de linguagem e 
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alfabetização. Alterações neste processo relacionam-se com baixo desempenho 

escolar e podem indicar risco ao desenvolvimento da criança (TAYLOR et al., 2013). 

Alterações de linguagem podem comprometer os processos cognitivos, assim como 

modificações em um ou mais aspectos cognitivos podem levar a perturbações de 

linguagem (ASHA – AMERICAN SPEECH-LANGUAGE HEARING ASSOCIATION, 

2015). 

Nesse sentido, a regulação dos processos fisiológicos do ser humano em 

condições normais ou patológicas é desenvolvida pelo sistema nervoso autônomo 

(SNA) (VANDERLEI et al., 2009), o qual contribui na atividade simpática e 

parassimpática de tal forma que tais atividades variam no decorrer das referidas 

etapas (JERATH et al., 2014). 

Um dos métodos de avaliação de componentes específicos do SNA é a 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC), uma medida simples e não invasiva 

(VANDERLEI et al., 2009; KIM, YANG, LEE, 2015) que tem sido empregada como 

ferramenta para avaliar o controle autonômico cardíaco na saúde e na doença 

(TOBALDINI et al., 2013). 

Alguns estudos relacionam habilidade de linguagem receptiva e atividade 

parassimpática (PATRIQUIN et al., 2013; WATSON, et al., 2010), porém tais estudos 

foram realizados em crianças com transtorno do espectro do autismo, em crianças 

com transtorno de linguagem não foram encontrados estudos relacionados. 

Este trabalho apresenta informações sobre o transtorno de linguagem, SNA, 

VFC (método utilizado para avaliar parâmetros do SNA) e teoria polivagal que tem 

sido usada para explicar a relação entre SNA e comunicação social.  

Devido a deficiência de estudos nessa área do conhecimento, objetivou-se 

analisar os parâmetros da modulação autonômica cardíaca em crianças com 

transtorno de linguagem e desenvolvimento típico de linguagem, e assim levanta-se a 
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hipótese de que os índices de VFC diferenciam-se nas crianças com transtorno de 

linguagem em relação as crianças com desenvolvimento típico de linguagem. 
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O componente vagal da modulação cardíaca está envolvido nas habilidades 

comunicativas em crianças com desenvolvimento típico de linguagem. Por outro lado, 

em crianças com transtorno de linguagem não houve associação entre a modulação 

parassimpática cardíaca e a habilidade comunicativa. 
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