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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo é  discutir os aspectos relacionados à aquisição e 

desenvolvimento da linguagem na criança com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH), e o impacto social ligado à esta. Foi realizada uma  Revisão e pesquisa 

bibliográfica ligada ao tema, no período entre 1993 à 2014 que subsidiou o presente.Como 

resultado observou-se que  crianças com TDAH apresentam em sua maioria, alteração das 

competências linguísticas, trazendo conseqüências para a vida social e acadêmica do indivíduo. 

O diagnóstico e tratamento precoce do transtorno traz melhor prognóstico para estas crianças,  

cabe ao fonoaudiólogo e equipe multidisciplinar trabalhar com a criança para amenizar os 

transtornos ligados aos TDAH, assim como maiores estudos relacionados ao tema. 

  

Palavras-chave: Alteração da linguagem no TDAH, aspectos sociais da linguagem no 

transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, fonoaudiologia e TDAH. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, tem se falado cada vez mais do Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), que é um transtorno neurobiológico prevalente na infância. O TDAH 

possui como característica a seguinte tríade: a desatenção, a agitação (ou hiperatividade) e a 

impulsividade. Este transtorno tem um impacto na vida social de quem o possui, interferindo nos 

relacionamentos com as pessoas com as quais convive, podendo muitas vezes, causar problemas 

emocionais e de socialização (Benczik, 2011).  

Segundo DSM-IV (DSM-IV, 1994), de acordo com as manifestações dos sintomas, esse 

transtorno pode ser classificado em três subtipos: TDAH predominantemente desatento; 

predominantemente hiperativo/impulsivo e do tipo combinado. Para se considerar o diagnóstico, 

que é clínico e feito por uma equipe multidisciplinar, é necessário que o indivíduo apresente um 

conjunto de sintomas persistentes em, no mínimo, dois contextos diferentes, em 6 meses pelo 

menos. 

Vários são os estudos que vêm confirmando altos índices de comorbidades relacionadas ao 

TDAH - Comorbidades é a ocorrência de dois ou mais problemas de saúde - principalmente às 

alterações relacionadas aos transtornos de aprendizagem e às alterações de linguagem oral. 

Segundo Redmond(2004), estudos epidemiológicos tem sugerido que níveis significativos de 

alteração de linguagem podem ocorrer em 35% a 50% em crianças com diagnóstico de TDAH ou 

seja, crianças com tal diagnóstico têm sido consideradas de risco para as alterações de 

linguagem; 

A linguagem oral, como principal forma de comunicação do homem, apresenta forte 

influência sobre a socialização da criança, principalmente no ambiente escolar. E novamente, o 

indivíduo que apresenta o TDAH, além das manifestações inerentes ao próprio transtorno, 

sofrerão com as alterações de tais comorbidades.  

Dessa maneira, este artigo tem como objetivo discutir às alterações de linguagem oral nas 

crianças com diagnóstico de TDAH e o impacto que estas podem causar na vida social do 

indivíduo. 

 

MÉTODO 
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Como meio de atingir o objetivo deste artigo, foi realizado a revisão bibliográfica em 

livros, artigos, periódicos e documentos eletrônicos. A escolha destes foi determinada por dois 

fatores: pelo tema a ser estudado e pela atualização, considerando que foram buscados fontes no 

período entre 1993 à 2014. 

Os dados de revisão são apresentados a seguir por tópicos: a) Aquisição e desenvolvimento 

da linguagem oral; b) TDAH e a Linguagem Oral; c) família e sociedade frente ao TDAH e; d) 

acompanhamento fonoaudiológico nos casos de TDAH e prognóstico. 

 

RESULTADOS 

 

Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem Oral 

 

A linguagem falada envolve diversos sistemas (Tomblin, 2005), definida por símbolos que 

servem para expressar idéias e sentimentos. Desde os primeiros anos de vida, a criança já 

participa de intercâmbios comunicativos com os adultos que a rodeiam, manifestando seus 

desejos e de certo modo, entendendo o que o outro deseja. Essas primeiras trocas não acontecem 

por meio da fala, mas por meio de comportamentos como o choro, a movimentação dos braços, a 

mudança da sucção da chupeta ou o sorriso; em resposta, o adulto dá-lhe atenção. Esses 

intercâmbios cada vez mais vão se tornando sustentados, principalmente com aparecimento da 

vocalização, e por volta de 8 ou 9 meses a criança apresenta efetiva comunicação intencional 

(Zorzi e Hage, 2004). Sendo assim, considera-se que a aquisição das palavras depende da 

qualidade dessas interações da criança com os adultos, com qual freqüência e de como elas 

ocorrem. 

Os modelos de aquisição da linguagem utilizados atualmente, prevêem interação entre os 

níveis lingüísticos: fonológico, lexical, sintático e pragmático (Barini, 2014), além de que, 

também são necessários alguns processos; dentre eles, a atenção seletiva, a memória de curto e 

longo prazo e as habilidades para a representação fonológica das palavras. 

Zorzi e Hage (2004) descrevem uma evolução da aquisição da linguagem. A criança aos 

dois anos usa da linguagem para interagir com o outro, seja para perguntar ou pedir algo. Inicia 

conversação e a mantém, porém por período curto e com temas concretos, do presente.  Por volta 

dos três e quatro anos aprimoram as funções citadas anteriormente, sendo os turnos coerentes e 

contextualizados. Aos cinco e seis anos, as funções lingüísticas atingem padrões sofisticados, 

demonstrando habilidades metalingüísticas, conseguem conversar com mais de um interlocutor, 

mantém turnos por mais tempo e conseguem reestruturar e corrigir seus enunciados quando 

percebem que não são entendidos. 
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TDAH e a linguagem oral 

Para o desenvolvimento da linguagem, são necessários alguns requisitos, como por 

exemplo, ter algo em mente para dizer, ter alguma razão ou intenção de comunicar o que está 

pensando; possuir alguma forma para se expressar; ter alguém com quem se comunicar a fim de 

dividir o pensamento; possuir capacidades cognitivas suficientes para organização dos 

procedimentos comunicativos verbais ou não verbais e, finalmente, o que leva alguém a se 

comunicar (função pragmática). (Zorzi, 1993). Conversar envolve uma seqüência de atos 

comunicativos que exigem dos interlocutores cumprimento às regras de troca de turnos, 

compromisso com o tema abordado e capacidade de adaptação aos participantes e situações. A 

criança necessita aprender o papel do emissor e ouvinte, preenchendo seus turnos quando 

necessário e permitindo que seus interlocutores preencham os seus (Zorzi e Hage, 2004). No caso 

de crianças portadoras de TDAH, alguns dos requisitos citados anteriormente podem encontrar-se 

alterados. 

A atenção, como citado anteriormente, é um desses requisitos necessários para o 

processamento da linguagem oral. A importância da atenção é necessária desde os primeiros 

momentos da aquisição, possibilitando-nos concluir que o comprometimento desta função 

interfere de modo decisivo no desenvolvimento da linguagem, não só nos aspectos referentes ao 

domínio das estruturas linguísticas, como também no desenvolvimento das habilidades 

comunicativas de uma socialização com o outro, que permita à criança participar de uma 

conversa, falar sobre um assunto ou contar uma história (Silveira et al, 2009). 

De acordo Lima e Albuquerque (2003), em geral a comunicação de crianças com TDAH é 

desorganizada, podendo apresentar distúrbios na fala e problemas de linguagem. A fala é 

comprometida em vários aspectos, podendo ser essa alteração na produção dos sons, causando 

alterações fonológicas, na velocidade da fala e na qualidade vocal. Sendo assim, as alterações 

mais comuns de fala são os transtornos fonológicos, a disfluência, sendo mais comum no TDAH 

as caracterizadas por repetições e a taquifemia (Oliveira et al, 2012) e os problemas relacionados 

principalmente ao abuso vocal. A criança tem dificuldade em permanecer no tema abordado 

durante a conversação ou respondem impulsivamente antes que a pergunta tenha sido feita 

(Barini, 2014).Já os problemas de linguagem comumente aparecem nas dificuldades em produzir 

e interpretar enunciados, vocabulário limitado, erros de acesso lexical e no processamento de 

estruturação sintático-semântica de informações. Crianças que são diagnosticadas com esse 

transtorno, apresentam muita dificuldade nas sequências narrativas, sendo prejudicadas na 

interação social por não darem conta de relatar histórias e principalmente suas próprias 

experiências. 
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Família e sociedade frente ao TDAH 

A linguagem funciona como um elemento organizador que confere sentido ao mundo 

(Silva e Souza, 2005) e à própria pessoa, pois é, principalmente, por meio dela que conseguimos 

transmitir o que estamos pensando, nossa opinião, nossos sentimentos e conseguimos atingir o 

outro. Desde pequenos, para formarmos vínculo com o outro, utilizamos da linguagem, 

primeiramente a linguagem corporal e depois, a linguagem falada. 

Nossa vida é repleta de relações que desenvolvemos nos mais variados ambientes e 

momentos diferentes, sejam elas no trabalho, na escola com os professores e colegas ou em casa 

com os nossos familiares. Quando não conseguimos estabelecer com efetividade tais relações, 

percebemos o quanto fica difícil desenvolvermos um bom trabalho. 

Segundo Silva e Souza, 2004, as crianças sempre estão buscando sua forma de 

comunicação mais efetiva, ou seja, elas tem a necessidade de se fazerem entender. Nesse aspecto, 

a criança que apresenta o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes não 

conseguem atingir esse objetivo, aparecendo as dificuldades em estabelecer contatos sociais. Um 

ambiente em que se pode ser observado isso de maneira clara é no ambiente escolar, onde é 

esperado da criança que utilizem as habilidades de linguagem desenvolvidas no decorrer de seu 

desenvolvimento, como ferramenta útil na aprendizagem e para a negociação social (Tomblin, 

2005).Muitas vezes as crianças que apresentam TDAH, por não se enquadrarem nas 

características gerais das outras crianças e muitas vezes, por não apresentarem a comunicação 

efetiva e apresentarem comportamentos impulsivos e agressivos, acabam não estabelecendo 

vínculos e ficando muitas vezes isoladas.  

Apesar de ser tão falado hoje em dia, são poucos os que realmente tem conhecimento sobre 

as características do TDAH. Sabemos que família e sociedade precisam trabalhar juntos para que 

essa criança seja inserida. No mesmo exemplo do ambiente escolar, muitos podem acabar 

confundindo o comportamento da criança com desobediência ou falta de limites, e assim, julgar 

os pais dessa criança (Silva e Souza, 2005). A orientação realizada por meio de profissionais 

especializados na área, neste ambiente, seria de extrema necessidade. 

Levando em consideração que as crianças querem se fazer entender, porém as que 

apresentam diagnóstico de TDAH muitas vezes não alcançam este objetivo, a sociedade, 

incluindo os familiares, não conseguem perceber a dimensão destas atitudes, fazendo com que 

cheguemos à conclusão do quão importante é o trabalho de aconselhamento familiar e aos 

profissionais, como o professor, que precisa lidar com a criança no cotidiano. 
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Acompanhamento fonoaudiológico nos casos de TDAH e prognóstico 

Como a criança com diagnóstico de Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

apresenta muitas vezes atraso na linguagem oral, trocas fonológicas e outras características 

presentes nas alterações de linguagem (Tannock, 2005) e, em idade escolar, as dificuldades de 

aprendizagem, encaminhamentos para o profissional fonoaudiólogo são usuais. Cabe a este, o 

trabalho de organização em relação à linguagem e ao discurso, além de trabalhar com as trocas 

fonológicas se estas estiverem presentes, no aumento do tempo de atenção e concentração 

durante as atividades, na ampliação do repertório linguístico (Silva e Souza, 2004), no 

aconselhamento em relação às habilidades sociais, principalmente no caso de uma criança com 

problemas de isolamento social e com as dificuldades de aprendizagem. 

Cabe ressaltar que é de extrema importância o trabalho de equipe multidisciplinar quando 

se fizer necessário, e cabe ao fonoaudiólogo realizar tais encaminhamento. O trabalho junto com 

o psicólogo é de extrema importância, visto que, é este profissional quem trabalhara com o 

comportamento inadequado dessas crianças, a autoestima baixa e dificuldades de socialização.  

Sendo assim, é bom lembrar também, que a criança é a mesma pessoa em casa e na escola, 

dessa maneira, o professor e a família devem ser aliados, sendo fundamentalestabelecerem uma 

linguagem comum no trato com essa criança (Tavares, 2008). 

 

DISCUSSÃO 

 

Sabemos que uma boa habilidade de competência linguística é importante para a realização 

bem-sucedida das competências acadêmicas e sociais (Tomblin, 2005). Crianças que apresentam 

dificuldades nas habilidades de linguagem e que correm risco de terem problemas de socialização 

ou de aprendizagem, podem apresentar um série de alterações psicoemocionais.A criança com 

TDAH pode apresentar essas dificuldades linguísticas, levando-as ao fracasso escolar, problemas 

emocionais e um desempenho negativo como adultos quando comparado a seus colegas (Silva e 

Souza, 2004). 

No entanto, existe um fator considerado como diferencial, demonstrando que as crianças 

com TDAH podem seguir com um bom prognóstico, este, configura-se no diagnóstico precoce. 

Quando este acontece de forma precoce, seguido de tratamento adequado, a criança consegue 

apresentar evolução significativa. Cabe ressaltar, que muitos acreditam que o TDAH é um 

transtorno especifico da população infantil, porém sabemos hoje que isso não é verídico e que os 

sintomas deste serão carregados pela vida adulta do indivíduo, podendo interferir de modo 

significativo na vida social, profissional e familiar. 
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CONCLUSÃO 

 

Pode-se perceber, durante a pesquisa para este estudo, que são poucos as pesquisas 

relacionando a área da fonoaudiologia com o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

e, principalmente, a relação especifica das alterações de linguagem com o TDAH. Os estudos 

estão voltados, em sua maioria, para as dificuldades de aprendizagem e os prejuízos escolares. 

Porém, cada vez mais, na clínica fonoaudiológica podemos perceber o aumento dos casos de 

alteração de linguagem e os prejuízos sociais que estas trazem, nas crianças com diagnóstico de 

TDAH. Outros estudos deverão ser realizados na área de fonoaudiologia, a fim de auxiliar no 

prognóstico da criança com tal transtorno. 

Finalizando, o TDAH tem sido cada vez mais comentado na atualidade, cabe ressaltar a 

importância destes tipos de estudospara o trabalho em equipe multidisciplinar. 
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