
CENTRO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM DO NORDESTE (NEMLDC) 

TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 
PARA OS PAIS: O QUE É O TDL? 
O Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL) descreve as crianças que têm 
dificuldades que afetam a forma como elas compreendem e usam a linguagem. 

Essas dificuldades de linguagem: 
 começam na infância e podem persistir até a idade adulta;
 impactam, de forma significativa, a comunicação na escola, em casa e na vida diária;
 não são explicadas por outros diagnósticos, tais como autismo, deficiência intelectual ou lesão

cerebral;
 podem coocorrer com alguns transtornos, como TDAH e dislexia;
 podem ser atenuadas pela intervenção de especialistas, embora isso possa levar muito tempo.

QUEM É AFETADO PELO TDL? 
 O TDL é bastante comum. Estima-se que o TDL afete 1 em 14 crianças - isso corresponde a 2

crianças em cada sala de aula.
 O TDL pode coocorrer com a TDAH e a dislexia.

O QUE CAUSA O TDL? 
 Não se sabe qual é a causa do TDL. O TDL às vezes se repete nas famílias.
 Aprender mais de um idioma não causa o TDL. No entanto, dificuldades estarão presentes em

todos os idiomas aos que a criança estiver exposta. As crianças com TDL podem aprender mais
de um idioma, mas podem levar mais tempo para aprendê-los.

QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DO TDL? 
As crianças com TDL podem ter dificuldades com: 
 Conteúdo da linguagem: como as ideias, eventos, ações e relacionamentos são comunicados.
 Forma da linguagem: o modo em que os sons, palavras e frases são organizados para que façam

sentido.
 Uso da linguagem: as regras sociais de comunicação, como respeitar a vez do outro falar e o uso do

contato visual.

O QUE SÃO OS LDCs? 
As crianças com TDL se beneficiam de professores e assistentes educacionais treinados e apoiados por 
fonoaudiólogos. Os Centros de Desenvolvimento da Linguagem (LDCs, do inglês Language 
Development Centres) são escolas públicas independentes para crianças com TDL e que atendem aos 
critérios de elegibilidade. As crianças devem ser encaminhadas a um LDC por um fonoaudiólogo e um 
psicólogo escolar ou pediatra. Os encaminhamentos devem ser enviados até setembro de cada ano, 
para alocação no ano seguinte. 

Os estudantes elegíveis frequentam o LDC em vez de sua escola local e recebem um programa 
especializado de linguagem, além do currículo escolar de WA. O NEMLDC atende as crianças do jardim 
de infância até o 2º ano, por um período máximo de três anos. Depois disso, as crianças fazem a 
transição para suas escolas locais. 

MAIS INFORMAÇÕES? 
 Para mais informações sobre o TDL, entre em contato com o NEMLDC & Outreach Service pelo

número 9218 1600 ou acesse nosso site: http://northeastldc.wa.edu.au/.
 O Child Development Service (CDS) fornece serviços gratuitos para crianças na região

metropolitana de Perth. Mais informações sobre encaminhamentos podem ser encontradas em
https://cahs.health.wa.gov.au/our-services/community-health/child-development- service

 Fonoaudiólogos particulares podem ser encontrados no site da Speech Pathology Australia
(www.speechpathologyaustralia.org.au) ou no site da Private Speech Pathologists Association of
Western Australia (www.pspawa.com.au).

Mais informações sobre o TDL podem ser encontradas aqui: https://radld.org/ 
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