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Estudar o desenvolvimento     
da linguagem 

Os estudos que realizamos são inofensivos e completamente 
seguros. Recorremos a metodologias inovadoras como o 
registo do movimento dos olhos dos bebés. Participar nos 
nossos estudos permite conhecer melhor como está a decorrer 
o desenvolvimento da linguagem do seu bebé e contribuir para 
promover formas precoces de diagnóstico e de intervenção no 
âmbito das perturbações da linguagem. 

EBELa: do 
olhar ao cérebro 

Horizonte 21 

Caracterização do 
desenvolvimento 
da linguagem em 
bebés com 
Síndrome de Down 

Autismo 

Percepção da fala 
dirigida ao bebé 
como um sinal 
precoce de risco 
para autismo  

L I S B O N  B A B Y  L A B  

Conhecer para 
Contribuir 

Como é que os bebés aprendem 
a compreender e a falar a 
língua? O que é que os bebés 
sabem sobre a linguagem, nas 
diferentes fases do seu 
desenvolvimento? 

No Lisbon Baby Lab estudamos 
sinais precoces de como vai ser 
o desenvolvimento da 
linguagem, no sentido de 
percebermos melhor que tipo 
de desenvolvimento a criança 
irá apresentar e assim 
identificar eventuais riscos de 
perturbações da linguagem, 
bem como domínios em que o 
bebé apresenta maior 
dificuldade e que podem 
conduzir a défices na linguagem 
e comunicação. Défices na 
linguagem e comunicação são 
comuns em várias perturbações 
do neurodesenvolvimento, 
como o Síndrome de Down, ou 
as Perturbações do Espectro do 

Autismo. 

Conhecer melhor o 

desenvolvimento típico 
e de bebés de risco dos 

5 aos 30 meses 

http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/  

Técnica de registo do 

movimento dos olhos 
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LISBON BABY LAB DESTAQUES NO ANO DE 2017   

O CDI Português 
O CDI é um questionário que permite determinar 

competências de linguagem em bebés entre os 8 e 30 
meses. Com valores normativos para a população 
portuguesa, o CDI tem sido usado por pediatras, 

psicólogos, educadores, terapeutas… 

Instrumentos de rastreio 
Em 2017, disponibilizámos vários instrumentos de 
rastreio do desenvolvimento adaptados ao Português: 
Questionário do bebé para o Português Europeu (CSBS-
DP), Questionário para o primeiro ano de vida, 
Questionário de preocupações sobre o desenvolvimento, 
Checklist quantitativa para Autismo em crianças 
pequenas (Q-CHAT-10). 

Aos 5 meses, os bebés detectam 
palavras no fim das frases 
Num estudo recente, mostrámos que aos 5 meses os 
bebés já são capazes de identificar palavras de uma sílaba 
(como ‘pão’), quando estas estão no fim de uma frase, mas 
não quando estão no meio da frase. A identificação de 
palavras dentro de frases evolui durante o 1º ano de vida, 
mas não está ainda adquirida aos 10 meses de idade. 

Autismo: Marcadores precoces 
Vários estudos sugerem que os bebés preferem ouvir a 
fala que lhes é dirigida, e que tem propriedades especiais, 
à fala entre adultos. Todavia, crianças com autismo não 
tendem a mostrar esta preferência. Assim, a não 
preferência pelo discurso dirigido ao bebé constitui um 
potencial marcador precoce de risco para autismo que 
estamos a explorar para a identificação de futuras 
perturbações do desenvolvimento da linguagem, da 
comunicação e da socialização. 

http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/pt/CDI/  
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Para saber mais:  

https://doi.or
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Participe!  
http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/ficha-pt.pdf  

 


