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Resumo 

 

Objetivo: Verificar o julgamento perceptivo visual dos vídeos ultrassonográficos de 

sons fricativos produzidos por crianças com desenvolvimento fonológico típico, 

atípico e adultos por meio de uma escala visual analógica (EVA), buscando analisar 

se os juízes observam diferenças articulatórias entre as produções. Métodos: Os 

seis participantes foram separados em três grupos: Grupo DF - duas crianças com 

processos fonológicos de anteriorização de fricativas (/ʃ/→ [s]), (ambos com setes 

anos), grupo CT - duas crianças com desenvolvimento típico da linguagem (com oito 

e nove anos) e grupo AD - dois adultos (com 21 e 28 anos), todos falantes do 

Português Brasileiro. Os vídeos do movimento de língua na produção dos sons alvos 

inseridos nas palavras  /´sapo/, /´sika/, /´suko/, /´∫ave/, /´∫ike/ e /´∫uva/ foram 

organizados e avaliados por três juízes fonoaudiólogos com experiência na área, 

pautados numa EVA. Resultados: Observou-se que, para dois dos juízes, houve 

diferença significativa entre as palavras produzidas por crianças com DF e típicas 

quando comparadas as palavras em contextos vocálicos /i/ e/u/, sendo as produções 

destas crianças /∫/→[s] e /s/→[s], respectivamente, mas não para palavras 

acompanhadas de /a/. Quando comparados os dados de crianças com DF e adultos, 

verificou-se significância (p-valor < 0,05) em contexto vocálico de /u/. Conclusão: 
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Os juízes detectaram diferenças articulatórias entre as produções típicas e atípicas 

infantis, além de diferenciação também quanto às produções dos adultos.  

 

Palavras-chave: Linguagem. Ultrassonografia. Transtornos da articulação. Fala. 

Criança. 
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Abstract 

 

Purpose: Check the visual perceptual judgment of the ultrasound videos of fricative 

sounds produced by children with phonological development typical, atypical and 

adults by means of a visual analogue scale (VAS), seeking to analyze if the judges 

observe articulatory differences between the productions. Methods: The six 

participants were separated into three groups: Group DF - two children with 

phonological processes anteriorization of fricative (/ʃ/→ [s]), (both with seven years), 

group CT - two children with typical development of language (with eight and nine 

years old) and group AD - two adults (21 and 28 years old), all speakers of the 

Brazilian Portuguese. The videos of the movement of the tongue in the production of 

target sounds inserted in the words /'sapo/, /'sika/, /'suko/, /'∫ave/, /'∫ike/ and /'∫uva/ 

were organized and evaluated by three judges speech therapists with experience in 

this area, guided in VAS.  Results: It has been observed that, for two of the judges, 

there was a significant difference between the words produced by children with DF 

and CT when compared with the words in contexts and vowel /i/ and /u/, and the 

productions of these children /∫/→[s] and /s/→[s], respectively, but not for words 

accompanied /a/. When comparing the data of children with DF and AD, there was 
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statistically significant (p-value < 0.05) in the context of vowel /u/. Conclusion: The 

judges have detected articulatory differences between typical and atypical 

productions for children, as well as differentiation also as to the production of adults. 

 

Keywords: Language. Ultrasonography. Articulation Disorders. Speech. Child. 
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Introdução 

A percepção, a produção e a organização são processos que fazem parte da 

aquisição do sistema fonológico de uma língua em crianças no estágio de  

desenvolvimento da linguagem. Quando este ocorre de maneira esperada, aos cinco  

anos de idade a criança se aproxima no âmbito fonológico a um adulto(1). 

A aquisição fonológica completa se dá quando todos os sons da fala são 

produzidos de maneira correta, sendo que para tal, o inventário fonológico tende a 

aumentar gradativamente com o passar dos anos e com o desenvolvimento das 

crianças(2). A cronologia de aquisição desses sons, indica que os primeiros a serem 

adquiridos são os plosivos, acompanhados dos sons nasais, seguidos das fricativas 

e por fim, as líquidas(3). 

Para tanto, no Português Brasileiro (PB), considera-se que os fonemas 

fricativos são de aquisição relativamente tardia quando comparados aos demais, 

pois sua produção é mais complexa. Além disso, diante da sua complexidade, as 

crianças tendem a utilizar diversas estratégias de reparo durante o período de 

aquisição(4). 

A fricativa /s/ é uma das primeiras a aparecer, com indícios de produção em 

crianças de um ano e oito meses e pode-se considerar adquirida antes dos dois 

anos e seis meses. Quanto à fricativa /∫/, dados apontam seu aparecimento se dá 

por volta de um ano e nove meses, porém não há dados de aquisição para a mesma 

idade de /s/. Em ambos os fonemas, as estratégias de reparo são caracterizadas por 

omissão e substituição, inclusive de /∫/ por /s/(5). 
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Entretanto, há crianças em que acontece persistência de padrões fonológicos 

inadequados para a idade e para sua língua, caracterizando-se como desvio 

fonológico (DF)(6). Esse se dá pela ocorrência de omissões ou substituições durante 

a fala, afetando a organização linguística da criança (input) e não a mecânica de sua 

produção (output)(7). 

Na prática clínica, para que haja o diagnóstico de desvio fonológico, faz-se 

necessária a avaliação fonoaudiológica, por meio de provas de fala espontânea, 

nomeação e  imitação(8).  Com o avanço tecnológico, novas técnicas de análise de 

fala têm sido utilizadas, aliadas à essa avaliação, para investigar os “erros”, 

contribuindo para um diagnóstico mais eficaz das produções de fala da criança(9). 

A análise clínica oitiva dos desvios fonológicos, em sua maioria, não permite a 

identificação de forma clara do processo de reparo utilizado pelas crianças, pois é 

difícil a percepção de detalhes acústicos. Ainda, é comum no processo de aquisição 

da fala que haja a presença de contrastes encobertos, caracterizado por produções 

intermediárias e gradientes, que podem ser semelhantes a produção de adultos. 

Esses contrastes encobertos não são perceptíveis apenas com a audição, porém 

podem ser detectados com maior facilidade em análises acústicas e/ou 

articulatórias(10). 

Sendo assim, dados articulatórios têm mostrado que os “erros” de fala não se 

restringem apenas a substituições ou omissões categóricas de unidades 

segmentares, como sugere a avaliação fonológica tradicional. Na tentativa de 

estabelecer os contrastes fônicos a partir do detalhe fonético, as crianças têm 

produzido processos gradientes entre o som produzido e o som alvo(9,11,12,13). 

Há evidências, diante da análise perceptivo-auditiva que indicam 

“substituições” da classe fricativas na fala de crianças, sendo que destas, a maioria 
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envolve o ponto de articulação. Quando realizada a análise acústica destas 

“substituições” que relacionam o ponto de articulação, revela-se a presença de 

contrastes encobertos(14). 

Recentemente, a ultrassonografia de fala vem sendo realizada com o intuito 

de coletar informações adicionais a respeito de dados articulatórios, com imagens 

que retratam a movimentação da língua durante a produção de fala dos sujeitos. Das 

vantagens desse método, destaca-se o fato de agregar as informações tanto 

articulatórias quanto acústicas para uma mesma amostra, bem como por se tratar de 

um método simples e não invasivo(15,16). 

 Com o entendimento de que as produções atípicas das crianças não podem 

ser classificadas como substituições meramente categóricas(10), a EVA também vem 

sendo utilizada para verificar a percepção de adultos diante da fala de crianças. Um 

estudo(17), utilizando dados acústicos, analisou a produção de fricativas /s/ e /∫/ na 

fala de crianças e propôs uma linha horizontal, na qual cada extremidade é 

representativa de um som, configurando uma EVA. Outro estudo(18) mostrou eficácia 

nas análises sutis das produções das crianças(17) . A EVA também é um instrumento 

amplamente utilizada na  área da saúde e por diferentes profissionais na 

Fonoaudiologia, especialmente na área da voz, com o protocolo CAPE-V(19,20), que já 

é utilizado de maneira rotineira no ambiente clínico e de pesquisa(21). 

O presente estudo tem como objetivo verificar o julgamento perceptivo visual 

dos vídeos ultrassonográficos de sons fricativos produzidos por crianças com 

desenvolvimento fonológico típico, atípico e adultos por meio de uma EVA, buscando 

analisar se os juízes observam diferenças articulatórias entre as produções das 

crianças atípicas e típicas, bem como o padrão alvo esperado (adultos). 
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A hipótese a ser investigada é que as crianças atípicas realizam produções 

articulatórias diferentes daquelas produzidas pelas crianças típicas e/ou adultos, 

ainda que, perceptivamente, apresentem o mesmo som. Espera-se que o contorno 

de língua de crianças com DF apresente maior constrição de dorso de língua, pois 

apesar de oitivamente ser caracterizado como /s/, acredita-se que há presença de 

contrastes encobertos indicando a produção de /∫/. 
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Metodologia 

 

Sujeitos 

Trata-se de uma pesquisa descritiva experimental, com abordagem qualitativa 

e quantitativa. Participaram da pesquisa três grupos de sujeitos, a saber: adultos 

típicos (AD), crianças com desenvolvimento típico de fala (CT) e crianças com 

desvio fonológico (DF).  

As crianças com DF foram selecionadas da lista de pacientes que já realizam 

atendimento na Clínica Escola de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa 

Catarina, as crianças do grupo CT foram selecionadas por conveniência e os 

participantes do grupo AD foram convidados pela pesquisadora. Todos os 

participantes assinaram previamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), conforme normas do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição na qual o 

trabalho foi realizado, aprovado sob o protocolo nº 3.254.573. 

Para a seleção das crianças com desvio fonológico, foram analisados os 

prontuários das crianças na Clínica Escola e convidadas aquelas que já haviam sido 

submetidas à avaliação da fonologia por meio do protocolo Avaliação Fonológica da 

Criança - AFC(22) e que apresentavam o processo de anteriorização da fricativa /∫/. 

Todas as crianças realizaram avaliação audiológica, sem que houvesse perda 

auditiva ou outras alterações de base associadas. 

Para as crianças de CT, foi estabelecido que precisavam ter o 

desenvolvimento da linguagem com 100% dos fonemas esperados para a idade 

adquiridos em seus inventários fonológicos e foram pareadas com o grupo DF em 

idade. Foram excluídas da pesquisa crianças que não preenchiam os critérios de 
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inclusão, sendo aquelas que não apresentavam alterações nas produções dos 

fonemas analisados neste estudo.  

Os participantes do grupo AD foram convidados pela pesquisadora, sendo 

esses acadêmicos do próprio curso de Fonoaudiologia da UFSC, os quais não 

deveriam ter nenhuma alteração de fala e/ou audição autorreferida. 

Para tanto, foram  foram selecionados seis sujeitos, sendo: 

● Grupo de crianças com desvio fonológico (DF): dois indivíduos, monolíngues, 

ambos do sexo masculino e com sete anos de idade. 

● Grupo com desenvolvimento típico de fala (CT): dois indivíduos, monolíngues, 

um do sexo feminino e outro do sexo masculino, com oito e nove anos de 

idade respectivamente. 

● Grupo de adultos (AD): dois indivíduos, ambos do sexo feminino com 21 e 28 

anos de idade. 

<inserir Tabela 1> 

 

 Procedimento experimental 

 

Corpus e obtenção da amostra de fala 

A obtenção amostra de fala foi realizada no Laboratório de Laboratório de 

Fonética Aplicada da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com uma 

sessão de aproximadamente 30 minutos.  

As gravações foram realizadas em cabine acústica, utilizando o aparelho de 

ultrassom Mindray M5 com microfone de eletreto e sonda ultrassonográfica 

endocavitária fixada externamente abaixo da mandíbula, no assoalho da boca, em 

posição sagital sendo utilizado o estabilizador de cabeça (Articulate Instruments Ltd). 
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Foi utilizado gel transdutor na sonda ultrassonográfica com o intuito de possibilitar a 

captação e melhor visualização das imagens do contorno de língua desde a raíz até 

a ponta. 

Foi utilizado o software Articulate Assistant Advanced (AAA) para obtenção e 

análise das imagens. As palavras contendo os fonemas /s/ e /∫/ foram selecionadas 

do Instrumento de Avaliação de Fala para Análise Acústica  (IAFAC)(23) tendo como 

contextos seguintes as vogais: /a/, /i/ e /u/, sendo elas /´sapo/, /´sika/, /´suko/, 

/´∫ave/, /´∫ike/ e /´∫uva/.  Foram apresentadas figuras no computador e, quando a 

criança não conseguia nomear, era solicitado que repetisse. Desta forma, foram 

gravadas cinco repetições de cada palavra inseridas na frase “digo _____ bem 

bonito”. Das cinco repetições, três foram selecionadas e editadas no próprio 

computador de modo que os vídeos fossem apresentados somente com a palavra 

alvo. Totalizaram 108 vídeos ((2 AD + 2 CT + 2 DF) x 6 (palavras contendo as 

fricativas /s/ e /∫/) x 3 repetições.  

 

Seleção da amostra de fala 

 Os vídeos de ultrassom gravados no software foram exportados em arquivo 

no formato de vídeo para um programa de edição. Dentre as cinco gravações 

realizadas, três foram selecionadas previamente,utilizando como critério de seleção 

as sequências de imagens com melhor visualização do contorno de língua durante 

toda a gravação e com repetição correta da frase solicitada. 
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 Os vídeos foram organizados de forma aleatória, sem identificação dos 

sujeitos, inseridos no programa PowerPoint (Microsoft), divididos e indicados a partir 

das palavras alvo.  

Análise dos dados 

 

Julgamento perceptivo auditivo 

Inicialmente, a partir da amostra de fala coletada do próprio programa AAA, a 

pesquisadora realizou uma análise perceptiva auditiva das crianças com desvio 

fonológico a fim de confirmar os achados encontrados na avaliação fonológica 

realizada anteriormente. Ambas as crianças com DF selecionadas para participar da 

pesquisa apresentavam /∫/ -> [s] em todas as ocorrências analisadas.  

 Julgamento perceptivo visual 

A pesquisa envolveu o julgamento de três juízes com experiência na área da 

Linguagem, especificamente na área da Fonologia e da Fonética. Cada um dos 

juízes deveriam preencher uma ficha contendo uma escala visual analógica (EVA) 

após visualização dos vídeos de ultrassonografia contendo as palavras a serem 

analisadas. 

Os vídeos foram enviados online para cada um dos juízes, com instruções a 

respeito do posicionamento de língua e do fonema ao qual deveriam se atentar. Os 

juízes poderiam repetir a visualização das imagens quantas vezes julgassem 
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necessário. Foi considerada a concordância de pelo menos 2 (66%) juízes para cada 

palavra alvo avaliada.  

<inserir Figura 1> 

A fim de extrair informações rápidas e perceptivas das imagens e/ou vídeos 

de ultrassom, propõem-se neste estudo uma escala visual analógica (EVA) 

específica para identificar as constrições máximas durante as produções típicas e 

atípicas das fricativas. 

O preenchimento do formulário de escala visual consiste em uma linha 

numerada de zero a 100 (escala em milímetros), na qual cada uma das 

extremidades corresponde à parte anterior e à posterior da língua. Para tal, foi 

estabelecido que valor entre zero e 50 indicariam movimentação maior da parte 

anterior da língua e de 50 a 100, movimentação da parte posterior da língua. Após a 

obtenção desses valores, foi calculada média das três repetições por sujeitos, média 

para cada um dos três grupos considerando os diferentes contextos vocálicos.  

Desta forma, foram tabulados os valores em que cada juíz marcou o ponto 

máximo de constrição que ele julgou mais significativo para cada um dos vídeos 

visualizados.  

Foi realizado um tratamento estatístico descritivo (média e desvio padrão) e 

inferencial por meio do software STATISTICA (versão 7).  Adotou-se o teste ANOVA, 

tendo a variável independente os juízes e as variáveis dependentes as medidas 

oriundas da escala visual (em milímetros). Estabeleceu-se um nível de significância 

de α ≤ 0,05 e um intervalo de confiança de 95%. Foram considerados significativos 

apenas p-valores < 0,05. 
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Resultados 

Quando observados os valores de médias obtidos, percebe-se que para todos 

os juízes, as imagens ultrassonográficas do grupo DF (que produziam /∫/→[s]) 

indicaram maior constrição de região anterior de língua em todos os contextos 

vocálicos produzidos, desta forma, a média geral indicou maior constrição da parte 

anterior da língua. Por sua vez para os valores de /s/→[s] a média geral, também 

constatou maior movimentação da parte anterior da língua nos contextos vocálicos 

analisados. 

Para o grupo CT (que produziam /s/→[s]), a média geral obteve resultados de 

maior constrição anterior em palavras cuja vogal seguinte é /a/, e constrição 

posterior em palavras em que o som alvo estava seguido de /i/ e /u/. Para  a 

produção de  /∫/→[∫], os a média geral dos juízes constatou maior constrição da 

parte anterior da língua quando acompanhado das três vogais utilizadas neste 

estudo.  

Por fim, no grupo AD (que produziam /s/→[s]), a média geral dos três juízes 

aponta maior constrição da parte posterior da língua em contexto vocálico de /a/ e /i/, 

porém, maior constrição anterior quando o contexto seguinte é /u/.  No que se refere 
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à produção de   /∫/→[∫]), a média geral indica movimentação da parte anterior da 

língua quando contexto seguinte foi /a/ e /u/ e movimentação da parte posterior 

quando acompanhado da vogal /i/. 

<inserir Tabela 2> 

Nas tabelas três e quatro, são apresentados os valores obtidos da 

comparação das médias para cada uma das repetições dos fonemas /s/ e /∫/, em 

contextos vocálicos de /a/, /i/ e /u/.  

Os valores estatísticos obtidos da comparação das médias dos juízes para as 

palavras /´∫ave/, /´∫ike/ e /´∫uva/ produzidas pelas crianças com desvio fonológico, 

(da forma [´savI], [´sikɐ] e [´suvɐ]) e /´sapo/, /´sikɐ/ e /´suko/ produzidas pelos 

indivíduos do grupo de crianças típicas, (da forma [´sapʊ], [´sikɐ] e [´sukʊ]), são 

correspondentes aos ocorridos também na comparação das mesmas palavras para 

o grupo de crianças com desvio fonológico e adultos, respectivamente. 

Observou-se que para os juízes um e três, houve diferença significativa 

(p<0,05) para as palavras produzidas por crianças com DF e típicas quando 

comparadas em contextos vocálicos /i/ e /u/, sendo que as produções destas 

crianças se assemelham quando levada em consideração a percepção oitiva. Já, 

para as palavras produzidas em contexto vocálico de /a/, não houve significância 

estatística para nenhum dos juízes. 

<inserir Tabela 3> 
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Quando comparados os dados de crianças com DF e de adultos, percebeu-se 

significância (p<0,05) em contexto vocálico de /a/ e /i/ para apenas um dos juízes, 

sendo este o juíz um. Em contexto de /u/ houve significância (p<0,05) para os juízes 

um e três. 

<inserir Tabela 4> 
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Discussão 

 

O presente estudo tem como objetivo verificar o julgamento perceptivo visual 

dos vídeos ultrassonográficos de sons fricativos produzidos por crianças com 

desenvolvimento fonológico típico, atípico e por adultos, buscando analisar se os 

juízes observam diferenças articulatórias entre as produções das crianças atípicas e 

típicas, bem como o padrão alvo esperado (adultos), pautadas numa EVA.  

Houve diferença significativa (p<0,05) para as palavras contendo o alvo /∫/ 

(porém com “substituição” de [s])  produzidas pelas crianças com DF nos contextos 

vocálicos /i/ e /u/, quando comparadas com crianças típicas produzindo palavras 

com /s/. Já para as palavras produzidas em contexto vocálico de /a/, não houve 

significância estatística. Adicionalmente, quando comparados os dados de crianças 

com DF e adultos, verificou-se significância (p<0,05) em contexto vocálico de /u/ 

para dois juízes e de /a/ e/i/ para apenas um deles. 

Um estudo(24) verificou maior influência do contexto vocálico o qual 

acompanhava o fonema /∫/, mostrando diferença para as produções seguidas do 

fonema /a/ quando comparadas as produções de /i/ e /u/, sendo que entre as duas 

últimas não houveram diferença. Este aspecto esteve presente para os dois sons 

alvos do estudo, na qual houve diferenças estatísticas (p<0,05) quando comparados 

os valores atribuídos aos vídeos ultrassonográficas para as palavras acompanhadas 
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das vogais /i/ e /u/, entretanto, para  a vogal /a/  não foram identificadas diferenças 

articulatórias, além disso, essa diferença estatisticamente significativa percebida 

diante dos diferentes contextos vocálicos, pode ocorrer devido a influência da 

articulação para a produção das vogais, que envolve movimentos diferentes da 

língua, uma vez que a vogal /a/ é considerada baixa, com movimentação central da 

língua, enquanto /i/ e /u/ são vogais altas, com movimentação mais evidente da parte 

anterior e posterior da língua respectivamente(25). 

No que se refere à articulação para a produção das fricativas coronais, a 

literatura estabelece que ocorre articulação da ponta da língua com a região dento 

alveolar e elevação de dorso até a região alvéolo palatal, sendo para /s/ e /∫/ 

respectivamente(26). 

No presente estudo, as produções do grupo DF (que produziam /∫/→[s]) 

indicaram maior constrição de região anterior de língua em todos os contextos 

vocálicos produzidos, portanto, de maneira geral indicou maior constrição da parte 

anterior da língua. 

Para o grupo CT (que produziam /s/→[s]), a média geral obteve resultados de 

maior constrição anterior em palavras cuja vogal seguinte é /a/, e constrição 

posterior em palavras em que o som alvo estava acompanhado de /i/ e /u/. Quando 
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analisados os dados da produção do fonema  /∫/, constatou-se maior movimentação 

anterior da língua para esse grupo, em todos os contextos vocálicos. 

Um estudo brasileiro(27) envolvendo a classe das fricativas investigou, por 

meio da ultrassonografia de fala, a produção de fala de crianças com DF, com 

desenvolvimento típico e de adultos. Ao comparar os grupos de crianças típicas, os 

achados indicam maior elevação de dorso para /∫/ e presença de elevação de raíz e 

dorso da língua para as produção de /s/, podedendo está variar em ascendente, 

descendente ou porção mais anterior do dorso da língua. Quando analisados os 

dados de crianças com DF, observou-se maior elevação de dorso para /s/ e um 

posicionamento de língua para /∫/ que se diferiu das produções dos demais grupos, 

contudo, não houve diferença entre as produções de ambas as fricativas para as 

crianças do referido grupo.  

Os dados obtidos neste estudo corroboram o anterior quando observadas as 

produções de /s/ para o grupo CT, em dois dos três contextos apresentados, tendo-

se encontrado maior elevação de dorso de língua. Não foi possível detectar 

diferença entre as produções das duas fricativas no grupo DF. 

Por outro lado, um estudo o qual comparou a produção de crianças com 

desenvolvimento típico e atípico da fala, observou que para o grupo de crianças com 
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DF, quando produzido /s/, tem-se elevação da porção anterior da língua, já para /∫/ 

com som /s/, devido ao processo apresentado, a língua permaneceu achatada, com 

discreta elevação de dorso. Essa análise mostrou que, para a produção das 

fricativas coronais /s/ e /∫/, a língua apresenta posturas diferentes. Contudo, quando 

comparadas às produções do grupo DF, não houve diferenciação, o que confirmaria 

a avaliação clínica realizada, que aponta substituições de fonemas durante a fala. O 

julgamento dos juízes também evidenciou maior constrição anterior para o fonema 

/s/. E, quando desconsiderados os contextos vocálicos, não foi possível diferenciar 

as produções dos dois fonemas para o grupo DF(28). 

Ainda nesse estudo(28) o qual as crianças de fala atípica foram avaliadas com 

o mesmo processo dos participantes do grupo DF, constatou-se que houve produção 

mais estável do fonema /s/ para o grupo de crianças típicas, com configuração de 

língua mais achatada e elevação de dorso para /∫/, o que vai ao encontro com os 

achados do presente estudo independente da vogal subsequente. 

Por sua vez, o grupo AD (que produzia /s/→[s]), teve  resultados que 

mostraram  maior constrição posterior em palavras cujas  vogais subsequentes são  

/a/ e /i/, ao passo que observou-se maior constrição da parte anterior no contexto 
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vocálico de  /u/.  Para as palavras contendo o fonema /∫/, observou-se maior 

constrição de parte posterior da língua quando esse fonema vinha acompanhado 

das vogais /a/ e /u/, e constrição da parte anterior da língua quando acompanhado 

de /i/. 

Para o padrão de adultos, perceptivamente, as produções de fricativas 

apontaram que para /∫/ foram observados movimentos de elevação de língua com 

evidência de curvatura do dorso, ou seja, da parte posterior. Já, para a produção da 

fricativa /s/ houve variação quanto aos padrões observados, sendo: ausência ou 

presença de curvatura acentuada de dorso ou raiz de língua, e, quando presente, 

podendo ser ascendente ou descendente, além de curvatura acentuada e mais 

anteriorizada de dorso(15). Nesse caso, houve concordância entre a produção de /s/, 

para apenas um dos três contextos vocálicos, o qual, apresentou-se em posição 

mais anterior. 

Ainda utilizando dados de adultos, alguns autores(29) revelam que houve mais 

elevação anterior de língua para /∫/, e de pequena elevação com sulco medial 

demarcado para /s/. Por sua vez, os juízes também observaram maior elevação da 

porção anterior em /∫/ para o mesmo grupo em dois dos três contextos 

apresentados. 

Os achados do presente estudo corroboram a literatura, uma vez que os 

movimentos atribuídos ao grupo AD, foram de maior constrição de dorso de língua 
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para /s/, ao passo que para o grupo DF, quando oitivamente produziam /s/ no lugar 

de /∫/, foi percebida maior constrição da porção anterior da língua. Apesar de não ter 

havido diferença entre as produções do grupo DF, ainda assim foi possível perceber 

diferença entre as produções de ambos os grupos. 

Estudo anterior(15) também utilizando imagens de ultrassom para analisar as 

produções típicas de fricativas, confirmou que a análise das fricativas apresenta 

maior acurácia para o julgamento de imagens ultrassonográficas quando 

comparadas com outras classes de fonemas, sendo que os juízes também 

apresentavam experiência e formação na área, além de receberem as mesmas 

instruções prévias, de modo que também conseguiam verificar corretamente as 

produções dos sujeitos participantes do estudo. 

Como evidenciado anteriormente, em sua maioria, os juízes conseguiram 

perceber diferença quanto às áreas de maior constrição (anterior/posterior) durante a 

produção dos fonemas /s/ e /∫/, corroborando a hipótese do trabalho, ainda que 

parcialmente.  

Portanto, é preciso ressaltar a importância da utilização das imagens 

ultrassonográficas como uma prática aliada à avaliação clínica, pois permite maior 

detalhamento da produção dos sujeitos, fornecendo dados os quais não são 

perceptíveis apenas com a  análise oitiva, podendo auxiliar, desta forma, no melhor 

direcionamento da terapia fonoaudiológica(30). 

Vale ressaltar a importância de ampliar a amostra de cada grupo, a fim de 

confirmar os achados desse estudo e verificar em qual região da língua se dá a 



26 

variabilidade das produções típicas e atípicas. No futuro, sugere-se a incorporação 

de categorias de análises vinculadas à configuração da língua, a saber: toda a língua 

achatada, depressão na região medial da língua, entre outras. 
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Conclusão 

 

 Apesar da variação do movimento de língua encontrado para a produção das 

fricativas /s/ e /∫/ tanto em achados da literatura bem como os do presente estudo, 

os juízes conseguiram detectaram diferenças articulatórias entre as produções 

típicas e atípicas infantis, bem como de adultos, embora a análise clínica tradicional 

revele semelhança oitiva para ambas as produções.  

 Dessa forma, a utilização da ultrassonografia de fala aliada a prática clínica 

demonstrou-se importante, sendo está uma ferramenta que pode auxiliar e trazer 

benefícios tanto para fins diagnósticos quanto para a intervenção terapêutica quando 

somada a avaliação realizada pelo fonoaudiólogo. Além disso, a utilização da EVA 

para o julgamento desses dados se mostrou eficaz, sendo capaz de apreender as 

produções típicas e atípicas de modo a permitir maior detalhamento quanto aos sons 

analisados.   
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Tabela 1 

 
Tabela 1.  Caracterização dos sujeitos participantes da pesquisa 

Grupos Sujeitos Sexo Idade Processos fonológicos 

DF S1 M 7 /∫/ -> [s] 

S2 M 7 /∫/ -> [s] 

CT S3 M 9 - 

S4 F 8 - 

AD S5 F 28 - 

S6 F 21 - 

Legenda: DF crianças com desvio fonológico; CT crianças típicas; AD adultos; M 

masculino; F feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

Figura 1 

 

 

 

Figura 1. Imagem ultrassonográfica da língua captada pelo aparelho de ultrassom com configuração conforme 

apresentado aos juízes; 1 parte anterior da língua; 2 parte posterior da língua. 
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Tabela 2 

Tabela 2. Médias e desvio padrão obtidas dos juízes para cada uma das três repetições das palavras alvos, divididas por 
grupo de sujeitos. 

Grupos Produções Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Média geral 

DF /∫a/ -> [sa] 46 (8,485) 39,5 (2,121) 40 (8,485) 41,8 (3,617) 

/∫i/ -> [si] 9,5 (3,535) 27 (18,384) 35 (11,313) 23,8(13,041) 

/∫u/ -> [su] 12 (8,485) 46,5 (4,949) 30,5 (6,363) 29,6(17,265) 

/sa/ -> [sa] 2,6 (0,919) 26,5 (5,374) 23,3 (0) 17,4 (12,945) 

/si/ -> [si] 7,3 (0,919) 40,5 (15,273) 19,5 (7,778) 22,4 (16,770) 

/su/ -> [su] 34,6 (35,850) 49,7 (5,656) 28,3 (7,990) 37,5 (10,969) 

CT /∫a/ -> [sa] 20,1 (8,273) 42,3 (10,818) 45,5 (9,616) 36 (13,816) 

/∫i/ -> [si] 20,7 (18,384) 53,3 (7,990) 39,6 (7,566) 37,9 (16,395) 

/∫u/ -> [su] 57,8 (4,949) 49,8 (21,001) 23,3 (0) 43,6 (18,066) 

/sa/ -> [sa] 60,5 (19,091) 31 (22,627) 53,5 (6,363) 48,3(15,413) 

/si/ -> [si] 66 (2,828) 41 (41,012) 44,5 (3,535) 50,5(13,536) 

/su/ -> [su] 67,5 (12,020) 41 (28,284) 59 (11,313) 55,8(13,530) 

AD /∫a/ -> [sa] 22 (8,061) 26,5 (11,030) 64,3 (11,808) 37,6 (23,260) 

/∫i/ -> [si] 59,7 (32,526) 32,3 (16,051) 59,3 (10,394) 50,4 (15,690) 

/∫u/ -> [su] 48,3 (24,536) 31,8 (36,557) 46 (8,909) 42 (8,925) 

/sa/ -> [sa] 66,5 (7,778) 19 (22,627) 66,5 (19,091) 50,6(27,424) 

/si/ -> [si] 77,5 (6,363) 10 (9,899) 67 (15,556) 51,5(36,321) 
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/su/ -> [su] 46 (19,798) 16 (12,727) 68,5 (14,849) 43,5(26,339) 

Legenda: DF crianças com desvio fonológico, CT crianças típicas, AD adultos. 
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Tabela 3 

 

Tabela 3. Intervalos de confiança estatística do teste ANOVA e p-valor para cada um dos contextos vocálicos 

quando comparados G1 e G2. 

Som alvo x Som alvo -> Som realizado  Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 

/sa/ x /∫a/ -> [sa] 0,127 0,182 0,116 

/si/ x /∫i/ -> [si] 0,000* 0,293 0,000* 

/su/ x /∫u/ -> [su] 0,000* 0,679 0,000* 

Legenda: G1 desvio fonológico; G2 crianças típicas; /∫/ -> [s] produção de G1; p-valor ≤ 0,05 
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Tabela 4 

 

Tabela 4. Intervalos de confiança estatística do teste ANOVA e p-valor para cada um dos contextos vocálicos 

quando comparados G1 e G3. 

Contexto vocálico e som alvo Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 

/sa/ x /∫a/ -> [sa] 0,000* 0,357 0,683 

/si/ x /∫i/ -> [si] 0,003* 0,009 0,166 

/su/ x /∫u/ -> [su] 0,000* 0,777 0,000* 

Legenda G1 desvio fonológico; G3 adultos; /∫/ -> [s] produção de G1; p-valor ≤ 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


