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Resumo 

Para que a comunicação ocorra de maneira eficiente, são necessários diversos aspectos funcionando em sua 

plenitude, sendo alguns desses, a linguagem e a prosódia. Na ocorrência de lesões neurológicas no adulto, a 

prosódia pode ser afetada, repercutindo logicamente na eficiência da comunicação. A presente pesquisa teve 

como objetivo analisar a qualidade da prosódia de pacientes com afasia que oralizam. Foi realizada com 8 par-

ticipantes, de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos, sem histórico/queixa de deficiência auditiva, de 

maneira qualitativa e observacional. A metodologia constou, após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNAMA, de aplicação de um protocolo elaborado pelas pesquisadoras, para avaliação dos as-

pectos relacionados aos órgãos fonoarticulatórios e prosódia, em 8 sessões, de 20 minutos cada, individualmen-

te. Os resultados demonstraram que durante toda a análise da seção de motricidade orofacial presente no pro-

tocolo, todos os indivíduos avaliados apresentaram ao menos uma alteração em algum dos itens. Embora al-

guns participantes possuíssem irregularidades em motricidade orofacial, não apresentaram prejuízos em pro-

sódia, mesmo as alterações músculo-esqueléticas mostrando-se significativas. Apenas um avaliado apresentou 

as manifestações em prosódia que foram mais significativas do que as de motricidade, evidenciando o inverso e 

reforçando os resultados. Concluiu-se que a qualidade da prosódia em afásicos nem sempre possui correlação 

com alterações de motricidade orofacial, assim como com as manifestações deste distúrbio de linguagem. 

Palavras-chave: Linguagem, Afasia, Prosódia. 

 

Abstract 

In order for communication to occur efficiently, several aspects are required to function in their fullness, some 

of which are language and prosody. In the occurrence of neurological injuries in adults, prosody can be affected, 

logically affecting the efficiency of communication. This research aimed to analyze the quality of the prosody of 

patients with aphasia who oral. It was carried out with 8 participants, of both sexes, aged over 18 years, with no 

history / complaint of hearing impairment, in a qualitative and observational manner. The methodology con-

sisted, after the approval of the project by the Research Ethics Committee of UNAMA, of application of a proto-

col elaborated by the researchers, for the evaluation of the aspects related to Organs phonoarticulatory organs 

and prosody, in 8 sessions, of 20 minutes each, individually.  The results showed that during the entire analysis 

of the orofacial motricity section present in the protocol, all the individuals evaluated presented at least one 

alteration in any of the items. Although some participants had irregularities in orofacial motricity, they did not 

show any impairment in prosody, even though the musculoskeletal changes were significant. Only one evaluat-

ed presented the prosody manifestations that were more significant than those of motricity, showing the oppo-

site and reinforcing the results. It was concluded that the quality of prosody in aphasics does not always corre-

late with changes in orofacial motricity, as well as with the manifestations of this language disorder. 

Keywords: Language, Aphasia, Prosody. 
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Introdução 

A comunicação não é exclusividade do ser 

humano, outros seres como animais e plantas 

possuem sua própria forma de comunicar-se. 

Como evidenciado por Pinheiro (2005 p.11) “co-

municação vem do latim communicare, que signi-

fica tornar comum, compartilhar, trocar opiniões, 

associar, conferenciar”. O ato de comunicar-se 

não confere uma ação meramente casual ou até 

mesmo somente informativa, mas trata-se, na 

verdade, de uma necessidade humana. Por meio 

da comunicação, criam-se vínculos afetivos, im-

pacta-se a vida de outrem, satisfazem-se vonta-

des, entre outros. 

A Fonoaudiologia atua como a ciência res-

ponsável pelos distúrbios da comunicação huma-

na, sendo possível inferir sua importância medi-

ante a promoção de saúde a qualidade de vida, 

uma vez que se evidencia a relevância dos pro-

cessos comunicativos. Processos que tornam-se 

possíveis por meio da linguagem. 

A linguagem é uma função cerebral, que 

utiliza elementos sistemáticos para que a comu-

nicação humana seja realizada. Quando conclui 

seu desenvolvimento, passa a possuir três fun-

ções principais, nas quais o uso define se a 

transmissão do conteúdo se dará por meio da 

fala, de gestos, entre outras formas. O conteúdo 

tratase do que o indivíduo quer comunicar, es-

tando diretamente relacionado aos níveis linguís-

ticos e com a forma a qual engloba a produção 

dos sons da mensagem escolhida pelo emissor. A 

fusão das três funções descritas chama-se lingua-

gem funcional, que compreende o processamen-

to da informação, tanto em relação à codificação 

quanto à decodificação (MOUSINHO et al, 2008). 

Em relação ao cérebro, o mesmo divide-se 

em duas áreas clássicas da linguagem: a área de 

Wernicke, polo receptivo, localizada no lobo 

temporal, relacionada à imagem auditiva das pa-

lavras e responsável pela decodificação, e a área 

de Broca, polo expressivo, localizada no lobo 

frontal, relacionada à planificação motora das 

palavras e responsável pela codificação. Essas 

duas áreas estão interconectadas pelo fascículo 

arqueado, feixe de fibras que transmite a infor-

mação da área de Wernicke para a de Broca. 

(MENDONÇA, 2010). 

Quando há uma alteração nas áreas cere-

brais responsáveis pela linguagem, após seu de-

senvolvimento, ocorre um distúrbio adquirido de 

linguagem, como Alzheimer, demências e as afa-

sias. (ORTIZ, 2010). 

Compreende-se por afasia a perda da lin-

guagem já adquirida pelo indivíduo, acometido 

por lesão no sistema nervoso central em zonas 

responsáveis pela linguagem (PANHOCA; GON-

ÇALVES, 2009). A partir da perda observam-se 

diferentes manifestações clínicas as quais indica-

rão o tipo de afasia, sendo as mais comuns: Bro-

ca, Wernicke, Condução e Global, que geralmente 

ocorrem por lesão focal ou difusa advindas de um 

Traumatismo Cranianoencefálico (TCE) ou Aci-

dente Vascular Cerebral (AVC). De acordo com as 

manifestações clínicas, região encefálica afetada 

ou déficit em compreensão ou expressão, as afa-

sias possuem manifestações distintas, dentre elas 

encontram-se as alterações no processamento 

 prosódico. (HUANG, 2015). 

A prosódia é exercida como papel funda-

mental na comunicação, linguagem e fala, pois, 

sua função é importante para a interpretação e a 

compreensão da fala. De acordo com Barbosa e 

Madureira (2015), cabe à prosódia a coordenação 

dos gestos articulatórios ao longo do enunciado 

e, por isso, a prosódia molda a enunciação. Se-

gundo os autores, esta imprime “o que se fala” e 

um “modo de falar”, que pode ser dirigido inten-

cionalmente ou não ao ouvinte. 

O estudo da prosódia pode ser dividido 

em estudos de produção e de percepção. No que 

diz respeito ao modo de produção da prosódia, 

parâmetros como o fonético-acústicos são tradi-

cionalmente estudados pela duração, variação da 
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frequência e variação da intensidade (LO-

PES; LIMA, 2014). Nesses aspectos, o afásico terá 

dificuldade em planejamento motor por conta da 

sua lesão cerebral, a qual acarretará oscilações do 

modo da fala em sua prosódia. 

A avaliação da qualidade da prosódia em 

pacientes afásicos visa encontrar as alterações 

específicas na prosódia para o avanço dos méto-

dos terapêuticos. Dessa forma, evidencia-se a 

importância desse estudo para responder ao pro-

blema de pesquisa: de que modo as alterações na 

qualidade da prosódia impactam na comunicação 

do afásico? 

 

Metodologia 
 

O estudo correspondeu ao tipo qualitativo e 

observacional, para registro, análise e interpretação 

do desempenho prosódico de pacientes afásicos da 

clínica escola de Fonoaudiologia da Universidade da 

Amazônia. 

A pesquisa realizou-se na clínica escola de Fo-

noaudiologia da Universidade da Amazônia na cidade 

de Belém do Pará, nos consultórios de fonoterapia da 

referida clínica. A coleta ocorreu no mês de setembro 

de 2019, por meio da aplicação do protocolo de pro-

sódia, em uma sala contendo mesa, cadeiras, com 

adequada iluminação e ar condicionado. A coleta deu-

se em horários agendados previamente com os parti-

cipantes da pesquisa e de acordo com a disponibilida-

de dos mesmos e de seus responsáveis. 

Fizeram parte da pesquisa 8 sujeitos com di-

agnóstico fonoaudiológico de afasia adquirida, inscri-

tos no programa de intervenção fonoaudiológica da 

clínica-escola, de ambos os sexos, com idade acima 

de 18 anos que obedeceram aos seguintes critérios de 

inclusão:  

a) Possuir o diagnóstico fonoaudiológico de Afasia, 

sem distinção da tipologia; 

b) Utilizar a oralização como recurso de comunicação 

verbal e apresentar boa compreensão; 

c) Sem histórico/queixas de deficiência auditiva. 

Aqueles que não se enquadraram nos critérios 

de inclusão definidos, não participaram da pesquisa. 

Os participantes selecionados concordaram em parti-

cipar dos procedimentos do protocolo de avaliação da 

prosódia, assinando o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. 

Para análise qualitativa dos dados, houve a 

aplicação do “Protocolo de avaliação da qualidade de 

prosódia em afasia” elaborado pelas autoras da pes-

quisa a partir dos escritos de Cagliari (1992), Fracassi 

et al. (2010), Marchezan (2009) e Souza e Cardoso 

(2013). Visando avaliar aspectos que influem direta e 

indiretamente na qualidade de prosódia, que possam 

estar alterados na linguagem de afásicos, como aspec-

tos fonoarticulatórios, e a prosódia em si. O protocolo 

foi explicado e aplicado, individualmente. 

Os dados foram analisados de forma qualitati-

va a partir do desempenho na avaliação da prosódia, 

cujos resultados serão demonstrados em forma de 

gráficos, além da descrição por análise do conteúdo. 

O possível risco para esta pesquisa seria a 

quebra de confidencialidade por parte dos pesquisa-

dores e para evitar que isso ocorresse, os participan-

tes selecionados foram identificados com algarismos 

numéricos, para manutenção do anonimato. Outro 

possível risco seria o constrangimento e a vergonha 

para responder à avaliação, por se tratar de atividade 

que envolve a comunicação oral, função deficiente em 

pacientes com afasia. Para que isso não ocorresse, os 

participantes foram orientados que as atividades 

eram importantes para analisar os aspectos positivos 

de sua comunicação e da ausência de parâmetros 

como “correto” e “incorreto”, como medida para mi-

nimizar o constrangimento. Os instrumentos utiliza-

dos, assim como os termos de consentimento estão 

guardados em local seguro pelas pesquisadoras res-

ponsáveis e, após 5 anos do término da pesquisa, 

serão queimados. 

As atividades de avaliação não foram invasi-

vas, uma vez que se pesquisou competências de pro-

sódia, visando evidenciar os aspectos positivos da 

comunicação dos pacientes, para facilitar a fala, a 

articulação e a fluência. O resultado da pesquisa pode 

beneficiar tanto os participantes, quanto os responsá-

veis e pessoas do círculo de convívio, uma vez que os 

resultados poderão melhorar o planejamento de mé-

todos terapêuticos, que visem a melhora da comuni-

cação do paciente. 
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Resultados e Discussão 
Neste capítulo serão apresentados os resulta-

dos das avaliações realizadas por meio do protocolo 

de avaliação da qualidade da prosódia em afasia, dos 

participantes da pesquisa. A proposta para amostra-

gem seria a princípio de pacientes, porém comparece-

ram apenas o máximo de 8 durante todo o período da 

realização da coleta de dados. Houve indivíduos que 

embora contactados não compareceram, resultando 

no número atual de amostra. Vale ressaltar que a 

redução do número de participantes não comprome-

teu a realização da pesquisa, bem como a análise dos 

dados. 

O quadro a seguir apresenta o perfil dos parti-

cipantes, os quais foram identificados pelas letras ‘A’, 

‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’, ‘G’ e ‘H’. Desta forma a demonstra-

ção se dará de acordo com os dados fornecidos indivi-

dualmente. 

 

Figura 1 – Perfil dos participantes 

 
 

Os 8 participantes da pesquisa contiveram 

idades entre 40 e 88 anos, predominantemente de 

sexo masculino. Entre os tipos de afasia, 7 possuíam 

diagnóstico de afasia de Broca, e apenas 1 com afasia 

anômica. Entre as escolaridades, 4 indivíduos frequen-

taram o ensino fundamental, e 4 o ensino médio. 

De acordo com o tempo de ocorrência da úl-

tima lesão em anos, variou de 1 a 21 anos, entretanto 

um dos indivíduos não soube informar o período. 

Quanto ao tempo de terapia, constaram de 5 meses 

até 20 anos, porém 3 deles não frequentaram ne-

nhuma terapia fonoaudiológica. 

Constatou-se entre alguns dos participantes, 

alterações de simetria e mobilidade de lábios, boche-

chas e língua como correspondentes possíveis à he-

miparesia à direita, indicativo de lesão no hemisfério 

cerebral esquerdo, como citado por Voos, Piemonte e 

Valle (2007). Tais distúrbios estruturais ainda indicam 

associação com “distúrbio de controle muscular do 

controle da fala, devido lesão no sistema nervoso” 

definido como disartria (FRACASSI ET AL, 2010). De 

acordo com os autores, o referido distúrbio pode afe-

tar um ou diversos componentes da produção oral, 

como articulação e prosódia. É importante mencionar 

que a presença de tal comorbidade não interferiu na 

avaliação pretendida, assim como não esteve presen-

te nos critérios de exclusão, sendo citada como carac-

terística observada durante a coleta para melhor aná-

lise dos resultados. 

A seguir serão apresentados os resultados da 

avaliação, sendo demonstrados em forma de gráficos. 

Os itens referentes aos órgãos fonoarticulatórios se-

rão apresentados primeiramente para posteriormente 

relacioná-los à prosódia.  

 

Gráfico 1 – Resultado referente às alterações em aspecto, 

mobilidade e tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios. 

 
 

Dentre as estruturas que compõem nos ór-

gãos fonoarticulatórios, foram avaliados, os lábios, as 

bochechas e língua, no que diz respeito a aspecto, 

simetria, mobilidade e tonicidade. 

Em relação a lábios, 3 indivíduos sendo ‘B’, ‘C’ 

e ‘D’ apresentaram alterações em aspecto e 5 ‘A’, ‘E’, 

‘F’, ‘G’ e ‘H’ sem alterações. Durante a análise do as-

pecto e simetria de lábios, buscou-se observar o posi-

cionamento das comissuras em repouso quanto à 

presença de desvios; Rima oral em repouso se ocluída 

ou entreaberta e oclusão da rima oral com tensão do 

mento. Em mobilidade de lábios, 5 avaliados, dos 

quais, ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘F’ e ‘G’ demonstraram alterações e 

3 sendo ‘D’, ‘E’ e ‘H’ normalidade. A respeito de toni-

cidade, demonstraram alterações os 4 indivíduos ‘A’, 
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‘C’, ‘F’, e ‘G’ e 4 tonicidade normal de lábios, sendo 

estes 4 ‘B’, ‘D’, ‘E’, e ‘H’. 

Observou-se nos pacientes ‘B’ e ‘C alterações 

de simetria labial, como rima bucal e língua lateraliza-

das à direita e déficits de mobilidade em demais es-

truturas, com alterações correspondentes à lesão 

neurológica em hemisfério esquerdo, conforme su-

pracitado, também resultando em disartria associada 

à afasia (FRACASSI ET AL, 2010). Além dos indivíduos 

‘B’ e ‘C’, o integrante ‘D’ apresentou aspecto de lábios 

alterado.  

Não constou entre os participantes, aspecto 

de língua alterado. Quanto à avaliação desse item, 

atentou-se para presença de saburra; Alterações de 

coloração; Desvios de lateralidade e marcas de mor-

didas nas laterais. A respeito de mobilidade, 4 indiví-

duos sendo ‘A’, ‘C’, ‘F’ e ‘G’ demonstraram alterações 

e os demais 4 ‘B’, ‘D’ ‘E’ e ‘H’ mobilidade normal de 

língua. Durante avaliação da tonicidade de língua, 3 

avaliados apresentaram alteração, sendo ‘C’, ‘A’, e ‘F’ 

e 5 ‘B’, ‘D’, ‘E’, ‘G’ e ‘H’ demonstraram normalidade. 

Quanto a bochechas, os 2 integrantes ‘C’ e ‘G’ 

demonstraram alterações em aspecto e simetria e 6 

‘A’, ‘B’, ‘D’, ‘E’, ‘F’ e ‘H’ normalidade. Para avaliação 

destes itens, verificou-se: a existência de tensão mus-

cular em repouso e durante a abertura oral do partici-

pante e presença de marcas de mordidas ou outras 

lesões na mucosa jugal. Em relação à mobilidade, os 4 

indivíduos ‘A’, ‘C’, ‘F’ e ‘G’ demonstraram alterações e 

os demais 4 ‘B’, ‘D’, ‘E’ e ‘H’ normalidade. Em relação 

à tonicidade, 4 apresentaram alterações sendo eles, 

‘C’, ‘G’, ‘D’ e ‘F’, e, portanto, 4, ‘A’, ‘B’, ‘H’ e ‘E’ estive-

ram sem alterações. 

O indivíduo ‘F’ apresentou dificuldade para 

executar os movimentos de órgãos fonoarticulatórios 

para avaliação de mobilidade, solicitados pelo avalia-

dor através de imitação, apresentando na avaliação 

uma desordem motora facial, porém conseguiu exe-

cutar com facilidade tais movimentos durante a no-

meação de vocábulos, na seção de avaliação da pro-

sódia, inclusive com emissão de estereotipias automá-

ticas, sendo utilizados assobios como associação. Tal 

dificuldade pode ter ocorrido por conta do déficit em 

planejamento motor como consequência da afasia, 

porém esta competência motora apresentou-se com 

eficiência enquanto manifestação, também em con-

sequência da lesão. 

Há recorrência dos participantes ‘A’, ‘C’, ‘G’ e 

‘F’ com alterações na maioria dos itens da sessão de 

órgãos fonoarticulatórios, sendo possível perceber 

que tais indivíduos possuem distúrbios na comunica-

ção expressiva oriundos não somente da afasia, mas 

também como consequência de disartria (FRACASSI ET 

AL, 2010). 

 

Gráfico 2 – Resultado referente à alteração em articulação. 

 
 

Constatou-se que dos 8 participantes, 5 apre-

sentaram articulação travada, sendo esses ‘A’, ‘B’, ‘F’, 

‘G’ e ‘H’, enquanto 3 ‘C’, ‘D’ e ‘E’ obtiveram resultados 

de normalidade. Não houve amostra com articulação 

do tipo exagerada. 

As alterações em articulação foram observa-

das em tarefas de nomeação e conversa espontânea, 

em relação à amplitude da rima oral na realização dos 

movimentos para a enunciação, e se esta amplitude 

incorreu em prejuízo ou não a compreensão do avali-

ador. Os participantes com alterações foram ‘A’, ‘B’, 

‘F’, ‘G’ e ‘H’, mostrando normalidade, portanto ‘C’, ‘D’ 

e ‘E’, evidenciando a influência do quadro disártrico 

do indivíduo ‘B’.  

Conforme Taucci e Bianchini (2007), os movi-

mentos realizados durante a fala dependem direta-

mente de um preciso controle neural, associado a 

integridade das estruturas do sistema estomatognáti-

co. Em todos os avaliados, há presença de lesão neu-

ral e/ou perturbações estruturais, ainda assim nem 

todos apresentaram desvios articulares, avaliada co-

mo, amplitude da rima oral deficitária, ocasionando 

em emissões ininteligíveis, ou pouco compreensíveis. 

Os autores também mencionam que a redução na 

amplitude desses movimentos pode ser sintoma 

deum Distúrbio Têmporo mandibular (DTM). 
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Gráfico 3 – Resultado referente ao tipo de face. 

 
 

Dentre os 8 participantes, 7, sendo eles, ‘A’, 

‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’ e ‘G’ demonstraram tipo de face 

mesocefálico e 1 ‘H’, tipo dolicocefálico. Não constou 

nenhuma amostra do tipo braquicefálico. 

O tipo de face foi avaliado por meio de obser-

vação clínica, para a determinação do tipo de face, 

observou-se se o rosto era mais longo em relação a 

sua largura, e vice-versa, ou se havia uma harmonia 

entre esses aspectos, sem predomínio de um em rela-

ção ao outro. As faces mais longas foram definidas 

durante a avaliação como dolicocefálicas, as mais 

largas como braquicefálicas e as ditas harmônicas, 

como mesocefálicas, com base nos escritos de Mar-

chezan et al. (2009). Houve predomínio do tipo de 

face mesocefálico, sendo apresentado o tipo dolicoce-

fálico apenas pelo indivíduo ‘H’. Não foram observa-

das demais alterações estruturais no paciente ‘H’ que 

poderiam ser justificadas pelo tipo de face, embora 

como descrito por Marchezan (1997) a musculatura 

facial em faces mais longas tende a perda de tônus. 

Segundo um estudo de Marchesan et al. 

(2009), o qual relacionou os achados cefalométricos, 

com a análise facial realizada por meio de fotografias, 

para classificar o tipo facial, de acordo com o sexo. O 

resultado apresentou que o tipo facial de modo geral 

com maior frequência nos achados foi o mesofacial 

(mesocefálico), o mesmo encontrado em predomínio 

nesta pesquisa. Em segundo braquifacial e por fim 

dolicofacial. Evidenciou-se que o tipo dolicofacial (do-

licocefálico) é comumente encontrado no sexo femi-

nino, com população mínima entre o sexo masculino, 

colocando o indivíduo ‘H’ como amostra desta rara 

população. Ressaltou-se também neste estudo, que se 

encontrava inexistente na literatura, uma causa que 

relacione tipologia facial e sua incidência, pois os tes-

tes utilizados demonstram grandes variações. 

Gráfico 4 – Resultado referente aos aspectos dentários. 

 
 

Os aspectos dentários foram avaliados por 

meio de observação clínica. Quanto à conservação, 

constatou-se que apenas o indivíduo ‘B’ apresentou 

uma boa higiene oral, com estados adequados de 

dentição contendo neles, preservação da dentição 

permanente e oclusão normal. Em estado razoável, 4 

participantes, sendo eles, ‘D’, ‘E’, ‘G’ e ‘H’ foram ob-

servados com higiene oral ineficiente, e existência de 

possíveis alterações de dentição por higienização. 

Todos os participantes apresentaram ausência 

de ao menos um elemento dentário. Apesar da au-

sência de elementos, alguns dos avaliados não faziam 

uso de prótese, sendo eles ‘B’, ‘E’ e ‘H’. Os indivíduos 

‘A’, ‘C’, ‘D’, ‘F’ e ‘G’ faziam o uso de prótese, porém foi 

notado pelas avaliadoras e relatado por alguns, a pre-

sença de irregularidades, tais como presença parcial 

de prótese, prótese folgada ou má manutenção da 

prótese, que podem ter influenciado no desempenho 

da avaliação.  

De acordo com Martinelli (2011), para uma 

adequada produção da fala, é necessário que os as-

pectos do desenvolvimento ósseo, modo de oclusão e 

dentição estejam anatômica e funcionalmente equili-

brados. 

Durante toda a análise da seção de motricida-

de orofacial presente no protocolo, todos os indiví-

duos avaliados apresentaram ao menos uma alteração 

em algum dos itens. Os participantes ‘C’, e ‘F’ de-

monstraram mais itens alterados na seção, possuindo 

ambos 11 itens com irregularidades, do total de 14. O 

avaliado ‘E’ possui menos itens alterados nesta seção, 

totalizando 2, também houveram quadros disártricos 

e possíveis de distúrbio temporomandibular que po-

dem ter contribuído para o número de itens com irre-

gularidades. 
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Para a análise dos aspectos da prosódia, fo-

ram avaliados 6 itens por meio de tarefas de nomea-

ção incluindo palavras proparoxítonas, paroxítonas e 

oxítonas. As palavras foram demonstradas por meio 

de imagens, divididas em nomeação de vocábulos e 

descrição de frases com complemento da análise du-

rante o discurso espontâneo. 

 

Gráfico 5 – Resultado referente aos aspectos de prosódia. 

 
 

Constatou-se que dos 8 participantes, 6 apre-

sentaram entonação em vocábulos com variações 

coerentes, sendo eles, ‘A’, ‘C’, ‘D’, ‘F’, ‘G’ e ‘H’ e 2, 

indivíduos ‘B’ e ‘E’ com variações incoerentes. Duran-

te a avaliação de entonação em vocábulos, observou-

se o quão o avaliado era capaz de expressar as varia-

ções melódicas provenientes da acentuação das pala-

vras. Os indivíduos ‘B’ e ‘E’ apresentaram irregulari-

dades neste item, sendo notadas pela acentuação 

irregular dos vocábulos ou ausência de acentuação, 

podendo tais irregularidades modificar o sentido do 

enunciado como descrito por Cagliari (2012). 

Entonação em discurso, trata-se das variações 

melódicas presentes em conjuntos de palavras, ou 

seja, modificações de acentuação nas palavras do 

enunciado, assim como no enunciado em geral, com-

prometendo a troca de turno ou modificando o senti-

do de sua mensagem emitida. A análise deu-se por 

meio da descrição de frases de acordo com as ima-

gens fornecidas e durante a conversa espontânea. 

Neste item, 5 apresentaram variações coerentes, sen-

do eles ‘A’, ‘C’, ‘D’, ‘G’ e ‘H’ enquanto 3, os avaliados 

‘B’, ‘E’ e ‘F’ apresentaram variações incoerentes. Foi 

possível constatar a recorrência do mesmo tipo de 

alteração, ou seja, irregularidades de entonação tam-

bém em vocábulos entre os avaliados ‘B’ e ‘E’ confor-

me citado acima. 

Com relação à pausa, 6 demonstraram pausa 

adequada, 1 aumentada e 1 com pausa reduzida, sen-

do os indivíduos ‘E’ e ‘G’ respectivamente. A pausa 

pode ser observada quanto ao tempo em que o indi-

víduo termina a emissão de um vocábulo para dar 

início a outro e se este tempo é adequado para man-

ter a inteligibilidade do enunciado. Constatou-se mai-

or prejuízo de compreensão na emissão do indivíduo 

‘G’, uma vez que a pausa dos enunciados era reduzida 

de tal forma, que não foi possível notar separação 

entre as palavras ditas no discurso. 

 

Gráfico 6 – Resultado referente à alteração em ritmo e 

duração. 

 
 

Para avaliação do ritmo, durante tarefas de 

nomeação e conversa espontânea foi observado se no 

decorrer da mensagem oral o indivíduo era capaz de 

adequar sua capacidade respiratória ao discurso, 

permitindo que o ritmo de fala ainda que emitido 

mais acelerado ou lentificado, seja mantido sem a 

necessidade de inspirações que interrompam o enun-

ciado. Os avaliados ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’ e ‘H’ de-

monstraram ritmo coordenado. 

Também durante a análise deste item, o indi-

víduo ‘G’ apresentou ‘Ritmo acelerado, porém ade-

quado a respiração’, ou seja, embora sua enunciação 

soasse acelerada, o participante era capaz de manter 

sua capacidade pulmonar adequadamente. É possível 

constatar a correlação com a pausa reduzida apresen-

tada anteriormente pelo mesmo participante, pois, 

uma vez que as pausas são reduzidas, o ritmo torna-se 

mais acelerado, com maior fluxo de vocábulos por 

inspiração. 

Também durante a análise deste item, o indi-

víduo ‘G’ apresentou ‘Ritmo acelerado, porém ade-

quado a respiração’, ou seja, embora sua enunciação 

soasse acelerada, o participante era capaz de manter 
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sua capacidade pulmonar adequadamente. É possível 

constatar a correlação com a pausa reduzida apresen-

tada anteriormente pelo mesmo participante, pois, 

uma vez que as pausas são reduzidas, o ritmo torna-se 

mais acelerado, com maior fluxo de vocábulos por 

inspiração. 

Em duração, avalia-se o tempo de enunciação 

de cada sílaba emitida auditivamente, observando a 

manutenção do sentido. Analisa-se também quanto 

ao encurtamento ou prolongamento recorrentes de 

sílabas, similares aos que ocorrem em disfluências 

gagas descritas por Spinelli (1983), realizadas de modo 

que prejudiquem a inteligibilidade. Ao total do enun-

ciado oral, observa-se se este foi realizado de maneira 

lentificada ou acelerada de maneira geral. 

Para a análise das sílabas é observada a pre-

sença de ‘excesso de prolongamentos’ e ‘excesso de 

encurtamentos’ emitidos em sílabas ou palavras, pre-

judicando a inteligibilidade nestes segmentos. Os ava-

liados ‘E’ e ‘G’ apresentaram excessivos prolongamen-

tos e encurtamentos respectivamente. 

Observa-se uma correlação com a pausa au-

mentada demonstrada pelo participante ‘E’ e a pausa 

reduzida pelo indivíduo ‘G’ nos itens descritos anteri-

ormente. 

 

Gráfico 7 – Resultado referente às alterações em tessitura. 

 
 

Entre os 8 participantes, foi possível observar 

que 5, dos quais, ‘A’, ‘C’,’D’,’G’ e ‘H’ apresentaram 

tessitura adequada, 3 ‘E’, ‘F’ e ‘B’ tessitura irregular e 

1, sendo o indivíduo ‘B’ como irregular alta. Durante a 

avaliação da tessitura foi observada a modificação de 

intensidade quanto ao enunciado inteiro, se indica 

troca de turno ou não ou ainda se há modificação do 

sentido da mensagem de forma evidenciar as inten-

ções do locutor. Também foi analisado se o locutor 

mantinha uma alta ou baixa intensidade de enuncia-

ção durante todo o discurso, ou era capaz de variar de 

acordo com o contexto. 

Constataram-se irregularidades nos indivíduos 

‘B’, ‘E’ e ‘F’, tais como: intensidade inadequada ao 

contexto, modificação de intensidade somente para 

troca de turno ou ausência de variação de intensidade 

sendo ela baixa ou alta. Notou-se que o paciente ‘B’ 

demonstrou uma tessitura alta em todo o discurso, ou 

seja, manutenção de uma alta intensidade indepen-

dente do contexto. Isto pode ser resultado caracterís-

tico do comportamento afetado pela lesão, resultan-

do em reação catastrófica. Segundo Adler (2011), a 

reação catastrófica ocorre quando o organismo não 

consegue manter um comportamento estável e orde-

nado dadas as mudanças nele próprio, como em casos 

de lesões cerebrais, acarretando mudanças em sua 

relação com o meio. 

A seguir será apresentado o total de altera-

ções em cada seção do protocolo, divididos em 14 

itens de motricidade orofacial e 8 de prosódia. 

 

Gráfico 8 – Total de alterações por indivíduos. 

 
 

Constata- se que, embora alguns participantes 

como os indicados pelas letras ‘A’, ‘C’, ‘D’ e ‘H’ mesmo 

possuindo alterações em motricidade orofacial, não 

apresentaram alterações em prosódia, mesmo que as 

alterações musculoesqueléticas fossem significativas. 

Nota-se, por exemplo, nos indivíduos ‘C’ e ‘F’ o maior 

número de alterações em motricidade orofacial, e 

apresentação mínima de irregularidades em prosódia. 

Apenas no avaliado ‘E’ as manifestações em prosódia 

foram mais significativas do que as de motricidade, 

evidenciando o inverso e reforçando os resultados. As 

alterações somente se comparam no indivíduo ‘B’ no 

qual notou-se aproximação do número de alterações 

em ambas partes. 
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Lopes e Lima (2014) mencionam a dificuldade 

oriunda do planejamento motor prejudicado dos afá-

sicos, como podemos observar no indivíduo ‘G’, sua 

duração com excesso de encurtamentos, pausa redu-

zida e ritmo acelerado podem ser consequências des-

tas alterações na linguagem. Assim, como as altera-

ções de simetria notadas nos avaliados ‘B’ e ‘C’, po-

dem ser indícios da presença de disartria ligada à he-

miparesia, assim como a articulação travada do indi-

víduo ‘B’ possível sintoma de Distúrbio temporoman-

dibular. Foram observados mais itens alterados na 

sessão de motricidade que na sessão de prosódia. 

 

Conclusão 
Percebeu-se durante as avaliações, a necessi-

dade de realizar alterações no protocolo utilizado a 
fim de adequá-lo melhor às demandas apresentadas 
pelos indivíduos afásicos, tais alterações são: esclare-
cer que os itens ‘excesso de prolongamentos’ e ‘ex-
cesso de encurtamentos’ fazem parte de irregularida-
des na duração, assim como ‘alta em todo o discurso’ 
e ‘baixa em todo o discurso’ compreendem irregulari-
dades na tessitura, pois não está explícito no protoco-
lo tais divisões; A necessidade de utilização de crono-
metragem para avaliação da duração, pois com avalia-
ção realizada apenas auditivamente, a análise pode 
tornar-se imprecisa ou demasiado subjetiva. 

Houve também questões observadas pelas 
pesquisadoras que não constavam como itens no pro-
tocolo, os quais podem ser adicionados posteriormen-
te, tais como: tópicos com as manifestações afásicas 
observadas durante a avaliação; Itens para a descrição 
de facilitações utilizadas durante a avaliação, para 
esclarecer quando utilizadas e de quais modos; Na 
seção de motricidade acrescentar avaliação de frênu-
los labiais e lingual; Acréscimo de itens para no caso 
de alterações de tonicidade, mobilidade e aspecto, 
demonstrar quais alterações foram estas, para melhor 
direcionamento terapêutico bem como resultados 
mais conclusivos. 
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