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Introdução: A aquisição e o desenvolvimento da linguagem são processos contínuos que começam desde o 
período pré-escolar da criança. Sendo assim, conhecer os principais marcos do desenvolvimento da linguagem 
infantil é uma ferramenta imprescindível para a avaliar e identificar os distúrbios e atrasos de fala e linguagem. 
Relato de caso: Mãe refere que sua filha, 2 anos de idade, nascida de parto cesárea, termo, AIG, com boas condi-
ções de vida ao nascer, vem apresentando vocabulário pobre e dificuldade em pronunciar frases. Percebe que 
que ela é capaz de contar apenas até 3 e, diante de outra criança da sua idade, a linguagem da filha é atrasada. 
O teste do pezinho e da orelhinha foram normais e ela teve bom crescimento e desenvolvimento em seu 1º 
ano de vida. Diante dos indicadores do atraso de linguagem infantil, o pediatra orientou à mãe que sua filha 
necessita de acompanhamento multidisciplinar, a fim de esclarecer o diagnóstico. Discussão: A expressão atraso 
da linguagem é usada para descrever o perfil de linguagem da criança que está se desenvolvendo conforme o 
padrão normal, embora atrasada em relação a sua faixa etária. Já o termo distúrbio específico de linguagem (DEL) 
refere-se a uma síndrome com manifestações heterogêneas no domínio da linguagem, detectadas ao longo do 
desenvolvimento linguístico e com diagnóstico por exclusão predominantemente. Em suma, crianças com esse 
distúrbio apresentam desvio na aquisição de habilidades linguísticas. Assim, o atraso de linguagem, quando 
bem tratado, pode ser resolvido a longo prazo, enquanto o indivíduo com DEL terá dificuldade de fala para o 
resto da vida. Cabe, então, ao pediatra entender a queixa e buscar o esclarecimento do diagnóstico. Conclusão: 
Compete ao pediatra estar atento e saber diferenciar as duas formas de comprometimento do desenvolvimento 
da linguagem infantil, atraso da linguagem e DEL, devendo-se valorizar as queixas dos familiares.
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Identificação de padrões espaciais da distribuição da mortalidade neonatal no estado de Alagoas. Foram obtidos 
do Departamento de Informações e Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) dados sobre mortalida-
de neonatal entre 2010 e 2019. Realizou-se estudo com o objetivo de investigar o Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH/SUS) como fonte de informações, para estimar a natimortalidade e a mortalidade neonatal. 
O SIH/SUS forneceu mais óbitos fetais e neonatais precoces do que o SIH em relação ao Estado de Alagoas e 
à comparação das unidades federadas da região Nordeste. Adiciona-se aqueles Estados que apresentam, em 
geral, boa cobertura do registro de mortalidade, e a descrição das taxas calculadas pelos dois sistemas de in-
formação tiveram valores semelhantes. Conclui-se que as estatísticas vitais no Brasil e a agilidade do SIH/SUS 
em disponibilizar as informações em meio magnético, poderá trazer inúmeras contribuições para análise do 
comportamento do componente neonatal da mortalidade infantil no território brasileiro, no ano atual.


