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TYPE OF ALIMENTATION IN THE FIRST YEAR OF LIFE AND FUTURE DEVELOPMENT OF 

LANGUAGE  (Abstract):  

Programs of total parenteral nutrition (TPN) or constant debit enteral nutrition (CDEN) will have a positive 

impact on the health condition and a negative impact on the apparition and future development of language. The 

identification of any perturbation on the child development triggers the prompt adoption of adequate measures 

of amelioration and multifactorial support in a multidisciplinary team: doctors, speech therapists, psychologists, 

kynetotherapists from the Helicomed Medical Clinic Iasi, have put together a program which had as main 

objectives: the identification of the effects of parental nutrition programs on the future child development; the 

prevention of apparition of malfunctions in the child development through family counseling and early 

intervention; the creation of a complex of services addressed to families with children nourished par/entaraly 

The beneficiaries of this program were a number of 40 children, born prematurely and fed enteraly, who needed 

numerous admissions in the gastroenterology clinics of intensive care units of “Sf. Maria” children’s emergency 

hospital Iasi. 
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Separarea de mamă, în momentul 

naşterii, instaurează un nou tip de relaţie 

între mamă şi copil, dependentă şi 

simbiotică, care are totuşi un mediator: 

funcţia alimentară. Bebeluşul îşi satisface 

nevoia de a se hrăni, dar va simţi, de 

asemenea, plăcerea de a suge, de a fi 

mângâiat de mama sa, de a-i auzi vocea, de 

a-i simţi mirosul, de a fi dus în braţe. 

Bebeluşul va căuta această stare de bine 

independent de satisfacerea nevoilor sale 

trupeşti. Contactului tactil din timpul 

suptului, întreţin între mamă şi copil un 

raport afectiv unic, momentul alăptării 

devenind pentru nou-născut actul prin care 

acesta experimentează nenumărate senzaţii. 

Locul primordial în care se iniţiază percepţia 

tactilă, percepţie de contact ce va sta la baza 

oricărei percepţii ulterioare este cavitatea 

buco-faringiană. 

În diverse circumstanţe de patologie, 

nou-născuţii prematuri sunt supuşi unor 

programe de nutriţie parenterală totală 

(NPT) sau nutriţie enterală ce debit constant 

(NEDC), programe ce vor  avea un efect 

pozitiv asupra stării de sănătate şi negativ 

asupra apariţiei şi dezvoltării ulterioare a 

limbajului. Problema care va bloca imediat 

după naştere, pe parcursul câtorva luni, 

manifestarea reflexelor de supt şi deglutiţie, 

pierderea în diferite grade a eferentaţiei 

senzoriale, va avea repercursiuni asupra 

întregului organism cauzând întârzierea  

manifestării altor reflexe sau procese, 

ulterioare din punct de vedere ontogenetic, 

precum masticaţia şi fonaţia.  

În condiţii de normalitate, în timpul 

suptului la sân, organele aparatului 
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fonoarticulator (limba, buzele, palatul 

moale, obrajii) execută o gimnastică 

completă şi complexă. Acestea îşi vor pierde 

din supleţea şi motilitatea necesară fonaţiei 

ulterioare, în cazul în care copilul este privat 

de alimentaţia naturală. Poziţia orizontală 

îndelungată, impusă de manevrele medicale, 

fosele nazale obturate de sonde, lipsa 

deglutiţiei va afecta respiraţia determinând-o 

să fie superficială, aritmică.  

Dispariţia perioadei prelingvistice, ce nu 

mai poate fi „re-creată”, absolut necesară 

perioadei următoare, este cauzată de lipsa 

antrenamentului organelor efectoare ale 

vorbirii precum şi a momentelor afective pe 

care le implică alimentaţia orală, contactul 

dintre mamă şi copil. Absenţa jocului 

vocalic, a gânguritului va duce la  

imposibilitatea  transmiterii unui mesaj către 

mamă. Comunicarea preverbală este 

deteriorată, în consecinţă, şi raporturile 

copilului cu mediul exterior sunt grav 

alterate.  

Atunci când starea de sănătate a copilului 

impune spitalizări îndelungate şi în al doilea 

an de viaţă  situaţia este şi mai gravă. 

Suferinţa fizică, mediul de viaţă limitat, 

carenţele afective vor determina întârzieri 

severe în apariţia şi dezvoltarea ulterioară a 

limbajului. Se impune iniţierea unei terapii 

logopedică precoce. Fără acest demers 

recuperator, decalajul sever în dezvoltarea 

limbajului se va menţine în întreaga evoluţie 

ulterioară.         

Este necesar să fie făcută o diferenţiere 

între nou-născuţii înzestraţi cu un aparat 

fonoarticulator al cărui maturizare foetală s-

a desfăşurat normal şi cei care, deşi născuţi 

la termen, prezintă chiar de la naştere o 

anumită disfuncţie mai mult sau mai puţin 

severă, a suptului şi deglutiţiei. Activitatea 

orală alimentară a nou-născuţilor din prima 

categorie, deşi întreruptă în timpul 

alimentaţiei enterale, poate fi apoi 

desfăşurată fără complicaţii prea mari. 

Mişcările de deglutiţie şi reflexul de supt 

sunt prezente începând cu a 11–a săptămână 

şi respectiv cu a 10-a săptămână de gestaţie, 

în timp ce suptul spontan este identificabil în 

uter către a 15-a săptămână. Suptul-

deglutiţia reprezintă astfel, prima schemă 

motrică a fătului, pregătind funcţia ce 

urmează cronologic: respiraţia. Aceste 

funcţii se susţin mutual, suptul-deglutiţia din 

perioada antenatală iniţiind funcţia de 

respiraţie, instabilă şi lipsită de forţă. La 

rândul ei, respiraţia, care se regularizează 

atunci când copilul este ţinut în poziţie 

verticală în braţele mamei, susţine suptul şi 

îi asigură ritmicitatea. Producţia 

fonoarticulatorie a cuvântului va fi puternic 

influenţată de calitatea activităţilor de supt-

deglutiţie-masticaţie-respiraţie. 

Ca predictori ai evoluţiei ulterioare a 

limbajului, putem menţiona: vârsta  

copilului în momentul iniţierii alimentaţiei 

enterale, dacă a putut sau nu să beneficieze 

de alimentaţie orală şi timpul de care a 

beneficiat. O perioadă lungă de alimentaţie 

par(enterală), poate complica în diferite 

grade reluarea alimentaţiei pe cale orală şi, 

implicit, poate bloca evoluţia limbajului. 

Categoric, perturbările alimentaţiei naturale 

sau artificiale reprezintă unul din factorii 

etiologici decelaţi în timpul efectuării 

anamnezei copilului logopat. Foarte mulţi 

nou-născuţi prematuri sau la termen, dar 

spitalizaţi pentru perioade îndelungate în 

secţiile de neonatologie sau de reanimare 

pediatrică dezvoltă în timpul spitalizării sau 

ulterior acesteia tulburări fonoarticulatorii 

fără substrat neurologic. 

Până nu demult, tehnicile de NPT 

necesitau un hospitalism precoce şi adesea 

îndelungat, în condiţii septice riguroase, care 

excludeau contactul corporal. Era impusă 

suprimarea totală a alimentaţiei orale, iar 

copilul era externat după un timp îndelungat, 

în funcţie de anumiţi parametri medicali. În 

etapa actuală, aceste tehnici au evoluat.  
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Alimentaţia parenterală  care se făcea la 

spital, a fost încredinţată părinţilor, după o 

pregătire specială, organizată chiar în cadrul 

secţiei, cu specialiştii acesteia şi cu sprijinul 

Fundaţiei HOLT. Conştientizând efectele 

benefice ale implicării familiei, medicii, la 

început neliniştiţi în privinţa evoluţiei 

copiilor ce urmau să fie astfel hrăniţi acasă, 

au devenit mai optimişti. Dacă NPT poate fi 

în prezent externalizată, în funcţie de caz, 

NEDC  rămâne o tehnică exclusiv medicală, 

necesitând aparatură, mediu septic şi 

manevre specifice de mare fineţe, reunite 

numai într-o clinică medicală. În asemenea 

situaţie rolul specialiştilor (medic, logoped, 

psiholog) va fi de: consiliere familială, 

îndeosebi pentru mamele ce au posibilitatea 

de a alăpta la sân dar le este interzis acest 

lucru; de supraveghere a evoluţiei 

psihosomatice a copilului; de monitorizare a 

apariţiei şi dezvoltării limbajului acestuia, 

intervenind prin terapie precoce.  

În echipă multidisciplinară: logopezi, 

medici, psihologi, kinetoterapeuți din 

Clinica Medicală Helicomed Iaşi am realizat 

un program ce a avut ca obiective: 

1. Precizarea  efectelor programelor de 

nutriţie par/enterală asupra dezvoltării 

ulterioare a copilului. 

2. Prevenirea apariţiei tulburărilor în 

dezvoltarea copilului   prin consilierea 

familiilor şi intervenţia timpurie. 

3. Instrumentarea a 40 de cazuri de 

familii cu copii alimentaţi par/enteral. 

Crearea unui complex de servicii adresate 

familiilor cu copii alimentaţi par/enteral. 

4. Promovarea unei bune înţelegeri a 

caracteristicilor şi nevoilor specifice copiilor 

supuşi unor programe de nutriţie 

par/enterală în rândul profesioniştilor, 

factorilor de decizie şi a părinţilor pentru 

intervenţia precoce şi sprijinirea lor. 

5. Elaborarea unui “ Suport de curs 

pentru pregătirea voluntarilor”  serviciilor de 

tip “respite care ”. 

6. Pregătirea a 15 voluntari în 3 serii de 

curs. 

Beneficiarii acestui program au fost un 

număr de 40 de copii, născuţi prematur şi 

alimentaţi enteral, ce au necesitat numeroase 

internări în clinicile de gastroenterologie sau 

terapie intensivă ale Spitalului Clinic de 

Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi, cu 

vârste cuprinse între 36-42 de luni. Îngrijirea 

specială a acestora, datorită riscului biologic 

crescut, a avut perioade variabile, cuprinse 

între 2 şi 5 luni. Greutatea nou-născuţilor a 

avut valori între 800 şi 1800 gr, iar vârsta 

gestaţiei între 26 şi 32 de săptămâni.         

În evaluarea acestor copii am fost centraţi 

pe câteva obiective: contextul etiologic 

(organic sau fiziologic); consecinţele NEDC 

asupra masticaţiei şi deglutiţiei; consecinţele 

dizoralităţii, instalată în diferite grade, 

asupra limbajului;  precizarea diagnosticului 

deficienţei de limbaj; aprecierea 

posibilităţilor de comunicare de care dispune 

logopatul şi stabilirea prognozei. Pentru a 

asigura un grad de fidelitate anamnezei 

logopedice s-a administrat mamelor, care în 

prealabil au fost instruite, un chestionar în 

care se solicitau informaţii despre: 

- Elementele preverbale până la 6 luni şi 

între 6-12 luni; 

- Elementele verbale între 12-24 luni; 

- Elementele verbale între 24-36 luni; 

- Elementele verbale între 36-42 luni; 

- Motricitatea generală a copilului, 

ortostatism, prehensiune; 

- Motricitatea aparatului fonoarticulator; 

- Capacitatea copilului de a înţelege 

mesajul adultului; 

- Posibilităţile copilului de a se integra 

într-o grupă de grădiniţă(dacă a exista 

tentativa de integrare şi dacă aceasta a 

reuşit). 

 Răspunsurile la chestionare au relevat: 

- în jurul vârstei de 6 luni - numai 3 

subiecţi-fetiţe cu greutăţi mai mari la 

naştere şi cu perioade mai mici de 
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alimentaţie enterală au emis anumite 

sunete, lipsite de claritate articulatorie, 

ce ar fi putut fi identificate cu vocalele  

„a”, „e”; 

- în jurul vârstei de 12 luni -11 subiecţi (7 

fete şi 4 băieţi) au emis sunete vocalice 

„a”, „e”, „i”; la ceilalţi subiecţi singura 

modalitate de comunicare a fost 

scâncetul sau plânsul. 

- între 18-24 de luni - toţi subiecţii au 

emis sunete vocalice, dar numai 9 dintre 

aceştia (7 fete şi 2 băieţi) - au produs 

lalaţiuni care prefigurau apariţia 

cuvintelor cu silabe duble; motricitatea 

generală, ortostatismul, prehensiunea 

sunt întârziate la toţi subiecţii, cu un 

decalaj variabil; 

- între 24-36 de luni, toţi subiecţii au emis 

cuvinte cu silabe duble: ma-ma; ta-ta; 

pa-pa; ba-ba; dar numai 29 de subiecţi 

(19 fete, 10 băieţi) realizează sinteza 

silabelor în cuvânt. Toţi copiii au 

manifestat competenţe lingvistice, dar nu 

şi performanţe lingvistice, acestea 

rămânând limitate; comunicarea 

realizându-se printr-un număr redus de 

holofraze, preponderent prin canal 

gestual-emoţional (plâns, rictus, râs). 

- între 36-42 de luni, la toţi subiecţii din 

lot, performanţele  lingvistice sunt 

limitate, cu o abatere de la nivelul 

normal de 12-20 de luni. 

- zece mame au încercat să-şi integreze 

copiii în grupa mică la grădiniţă, sperând 

ca, în contactul cu ceilalţi copii şi într-un 

mediu ludic stimulativ, limbajul 

copilului lor se va dezvolta. Copiii au 

fost retraşi  datorită reacţiei de 

respingere a colectivului dar şi a 

educatoarei, care  invocă perturbarea 

programului întregii grupe prin prezenţa 

acelui copil. 

 Datele obţinute prin anamneză, 

coroborate cu rezultatele evaluării 

desfăşurate după protocolul enunţat, ne-au 

permis o analiză fină şi detaliată asupra 

componentelor limbajului: stabilirea 

întârzierii globale a limbajului, precizarea 

acelor componente ale limbajului ce au fost 

afectate precum şi gradul de deteriorare la 

care o anumită componentă nu se mai 

manifestă izolat, ci le deteriorează şi pe 

celelalte. 

Examinarea copiilor a continuat cu 

observaţii asupra elementelor aparatului 

fono-articulator, respiraţiei şi deglutiţiei. S-a 

urmărit : 

- poziţia limbii în repaus, în timpul 

deglutiţiei şi în timpul articulării unor 

foneme, mobilitatea acesteia pe plan 

transversal şi longitudinal. 

- punctele de sprijin ale limbii în 

pronunţarea anumitor foneme; 

- integritatea, tonicitatea buzelor ; 

- tonicitatea muşchiului buccinator; 

- integritatea, forma şi amplitudinea bolţii 

palatului dur; 

- integritatea, forma, mărimea şi 

mobilitatea palatului moale; 

- tipul respiraţiei, existenţa unor obiceiuri 

vicioase; 

- modificări semnificative în deglutiţie. 

Evaluările iniţiale au relevat necesitatea 

introducerii urgente a acestor copii într-un 

program de terapie logopedică.  Eficienţa  

intervenţiei iniţiate cât mai timpuriu, de 

recomandat în stagiul preşcolarităţii, este 

dată de existenţa unor condiţii mai bune 

pentru declanşarea şi stimularea 

mecanismelor compensatorii datorită 

faptului că plasticitatea sistemului nervos 

central este mai mare decât în etapele 

ulterioare ale dezvoltării; de existenţa 

timpului necesar dezvoltării unor astfel de 

mecanisme compensatorii; de posibilitatea 

prevenirii instalării tulburărilor secundare ce 

derivă din afecţiunea primară şi a 

manifestărilor pseudocompensatorii; de 

posibilitatea evitării experienţelor de  eşec în 

activitatea de învăţare şcolară cu  toate 



Romanian Journal of Medical and Dental Education 

Vol. 2, Issue 1, Ianuarie - Iunie 2013 

 

54 

consecinţele  inerente acestora. 

Programele terapeutic-recuperatorii în 

care au fost incluşi copiii, au fost focalizate 

pe: 

1. Terapie logopedică pentru: 

- formarea  unui expir bucal puternic al 

aerului, necesar pronunţării cuvintelor; 

- impostarea, consolidarea şi 

automatizarea sunetelor deficitare; 

- recuperarea întârzierii în dezvoltarea 

limbajului: îmbogăţirea vocabularului 

activ prin introducerea termenilor uzuali;  

- formarea şi dezvoltarea abilităţilor de 

procesare fonologice, vizându-se trei 

mari paliere: codarea fonologică în 

memoria de scurtă durată; reprezentarea 

fonologică în memoria de lungă durată; 

accesul la structura fonologică a 

cuvântului; 

- formarea competenţelor comunicative, 

exteriorizate în anumite comportamente 

observabile, cum sunt capacităţile: de a 

asculta cu atenţie un mesaj pentru a-l 

recepţiona corespunzător, de a 

decodifica cu uşurinţă înţelesul 

mesajelor obişnuite care îi sunt adresate;  

de a-şi exprima gândurile în enunţuri 

orale corecte şi clare, de a pune întrebări 

şi a formula răspunsuri corecte la 

întrebări cu înţeles, de a relata în 

manieră proprie anumite evenimente 

trăite; de a stabili relaţii cu alţi copii şi 

cu adulţi fără teamă şi ezitări, de a 

realiza un schimb de replici în dialog; de 

a se informa din surse diferite, altele 

decât persoana care transmite direct 

informaţii; 

- transpunerea constantă în viaţa 

cotidiană, în mediul familial şi social a 

achiziţiilor dobândite în timpul 

şedinţelor de terapie.        

2. Terapie psihomotrică în vederea 

dezvoltării coordonării motorii generale, 

organizării conduitelor şi structurilor 

perceptiv- motrice. 

3. Terapie cognitivă pentru stimularea 

proceselor psihice. 

4.  Socializarea şi formarea autonomiei 

personale şi sociale pentru ameliorarea 

disfuncţionalităţilor de interrelaţionare; 

exersarea şi consolidarea deprinderilor de 

viaţă cotidiană; dezvoltarea autocontrolului 

şi expresivităţii emoţionale. 

Se impun câteva concluzii:  

1. absenţa alimentaţiei orale determină 

hipotonia aparatului fonoarticulator; 

2. tehnicile medicale invazive provoacă 

blocaje sau deteriorări grave ale funcţiilor 

limbajului, cele mai afectate fiind funcţia de 

comunicare şi cea ludică; achiziţiile 

cognitive-lingvistice stagnează în primii doi 

ani ai perioadei lingvistice, cu valori 

variabile ca durată şi grad; 

3. este absolut necesară consilierea 

mamelor pentru a le ajuta să înţeleagă rolul 

pe care ele îl au în evoluţia ulterioară a 

copilului; 

4. identificarea oricărei perturbări în 

dezvoltarea copilului reclamă adoptarea 

promptă a unor măsuri adecvate de 

ameliorare şi suport multifactorial; 

5. intervenţia logopedică, prin  rolul său 

corectiv, va asigura prevenirea eşecului 

şcolar, egalizarea şanselor de instruire, de 

educaţie şi integrare.  

 

BIBLIOGRAFIE 
1 Burlea M., Pediatrie pentru studenţii Facultăţii de Medicină Stomatologică, Ed. Apollonia Iaşi, 1999.   

2 Le Normand MT., Modèles psyholinguistiques du devéloppements du langage. In C. Chevrie-Muller&J. 

Narbona (Eds.) Le langage de l’enfant, aspects normause et pathologiques. Paris, Masson, 1996. 

3 Mercier A., L’épreuve de la nutrition artificielle, R. Enfance&PSY, nr. 8 06, 1999. 
 

  


