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Resumo: 
Um discurso ininteligível afeta a capacidade comunicativa de uma criança, podendo ter efeitos ao nível da sua autoestima 
e interação com os pares (Lousada, 2012). A avaliação psicométrica da inteligibilidade do discurso permite identificar o 
grau de severidade de uma perturbação da produção dos sons da fala, averiguar a necessidade de intervenção e avaliar 
a eficácia de abordagens terapêuticas (Lousada, 2012; Lagerberg, Åsberg, Hartelius, & Persson, 2014). Os materiais 
utilizados para avaliar a inteligibilidade dependem da língua e existe uma grande variabilidade na forma como esta é 
avaliada nos diversos países. Em Portugal, para avaliação da inteligibilidade do discurso, existe apenas uma escala de 
avaliação percetiva, a Escala de Inteligibilidade em Contexto (Lousada, Ramalho, Nascimento, 2012). Assim, considera-se 
relevante a tradução e adaptação de um novo instrumento que permita colmatar a escassez de material de avaliação 
psicométrica da inteligibilidade do discurso para o Português europeu.   
Os objetivos inerentes ao estudo encontram-se divididos por fases; numa primeira fase, os objetivos passam pela realização 
do levantamento de todas as formas de medição da inteligibilidade do discurso; numa segunda fase pela tradução, 
adaptação e validação do instrumento de avaliação Assessment Intelligibility Worksheet para o Português Europeu que 
permita medir, do ponto de vista psicométrico, a inteligibilidade do discurso em crianças.  
No que se refere a métodos de investigação, este estudo será qualitativo. Em relação ao tipo de estudo e dimensão 
temporal, tenciona-se que seja descritivo simples e transversal. Numa primeira fase realizar-se-á uma revisão da literatura 
através de pesquisa extensa por bases de dados de referência. Numa segunda fase, realizar-se-á tradução, adaptação e 
validação do conteúdo do Assessment Intelligibility Worksheet. A tradução e retrotradução envolverão tradutores 
independentes; para a validação do conteúdo do instrumento recorrer-se-á a um painel de peritos. 
Neste estudo cumprem-se os princípios éticos baseados no respeito pela dignidade humana. Serão obtidas as devidas 
autorizações para a tradução e validação do conteúdo junto dos autores e serão realizados consentimentos livres e 
esclarecidos para os participantes do painel de peritos.  
Pretende-se traduzir e adaptar para o Português Europeu um instrumento que permita fazer a avaliação psicométrica 
da inteligibilidade do discurso de crianças o que é importante para avaliar a severidade das perturbações da produção 
dos sons da fala, averiguar a necessidade de intervenção e monitorizar a eficácia da mesma. 
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