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RESUMO 

 

As dificuldades de evocação verbal encontram-se no centro das alterações verificadas 

em pessoas com afasia. Estudos anteriores centram-se essencialmente na análise 

quantitativa dos resultados obtidos em tarefas de nomeação, no entanto é questionável 

se os resultados neste tipo de prova reflectem efectivamente as competências de 

evocação verbal a nível do discurso. Este estudo teve como objectivos analisar a 

influência do contexto de produção verbal na capacidade de evocação de palavras 

(nomes e verbos) e a relação existente entre diferentes provas, assim como explorar a 

influência do tipo de afasia (não-fluente/fluente/sequelas) e do grau de gravidade da 

perturbação de linguagem ao nível desta capacidade. Foi realizada uma análise da 

produção de nomes e verbos em 13 pessoas com diagnóstico de afasia e sequelas de 

afasia em três provas: nomeação por confrontação visual, discurso semi-espontâneo e 

discurso espontâneo. Como medida foi utilizada a percentagem de Evocação de 

Palavras – Nomes e Verbos (%EPnomes e %EPverbos). Os resultados revelaram que 

existe influência do contexto na %EPnomes e %EPverbos, existindo significativamente 

melhores competências na produção de discurso espontâneo relativamente ao discurso 

semi-espontâneo e também no discurso espontâneo relativamente a tarefa de 

nomeação, não tendo sido encontradas diferenças significativas entre nomeação e 

discurso semi-espontâneo. Não foi confirmada a existência de relação entre prova de 

nomeação e discurso espontâneo nas medidas analisadas, nem entre o Quociente de 

Afasia e as medidas de evocação verbal. Também se confirmou influência do tipo de 

afasia. Conclui-se que uma prova de nomeação não consegue prever de forma robusta 

a capacidade de evocação no discurso, mais especificamente discurso espontâneo, 

sendo por isso relevante a análise das competências de evocação verbal neste 

contexto de produção verbal. 

 

Palavras-chave: Evocação verbal, Afasia, Nomeação, Discurso, Quociente de Afasia 
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ABSTRACT 

  

The difficulties of word retrieval are found in the core of changes observed in people 

with aphasia. Previous studies focused mainly on quantitative analysis of the results 

acquired in naming tasks, however it is questionable whether the results in this kind of 

proof reflect word retrieval in discourse. This study aims to analyze the influence of the 

context of verbal production in word retrieval (nouns and verbs) and the relationship 

between different tests, and also explore the influence of the type of aphasia (non-

fluent/fluent/sequelae) and the severity of the language disorder in this ability. It was 

performed an analysis of the production of nouns and verbs in 13 people diagnosed 

with aphasia and sequelae of aphasia by employing the following tests: naming, semi-

spontaneous speech and spontaneous speech. We’ve used the measure of percentage 

of Word Retrieval - Names and Verbs (%EPnomes and %EPverbos). The results 

revealed an influence of context in both EPnomes% and EPverbos%, with significantly 

better skills in the production of spontaneous speech than the semi-spontaneous 

speech and spontaneous speech relatively better than naming. The tests showed no 

significant differences between naming and semi-spontaneous speech. The existence 

of a relationship between the naming task and the spontaneous speech measures 

analyzed was not confirmed, nor the relationship between the Aphasia Quotient and 

measures of word retrieval. It was confirmed the influence of type of aphasia. The 

conclusion was that a naming test cannot strongly predict the word retrieval ability in 

speech, especially spontaneous speech, therefore being relevant the analysis of the 

skills of word retrieval for this context of verbal production 

 

Keywords: Word retrieval, Aphasia, Naming, Speech, Aphasia Quocient  
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I. INTRODUÇÃO 

 

A capacidade de participar e de lidar com a comunicação na vida quotidiana é 

fortemente influenciada pela produção de fala espontânea. As pessoas com afasia 

apresentam dificuldades de evocação verbal como problema central, o que tem um 

impacto negativo na sua comunicação (Larfeuil & Dorze, 1997). A dificuldade em 

encontrar palavras é evidente em conversas que envolvem as pessoas com este 

problema, conduzindo à ruptura no fluxo da conversa e diminuindo a sua capacidade 

de participar nos diferentes contextos sociais em que se insere (Pound, Parr, Lindsay & 

Woolf, 2000). 

O estudo científico da patologia da linguagem tem-se desenvolvido desde há já 

muitos anos, mas, dada a sua complexidade, existe ainda muito por descobrir e por 

explorar. A mudança de perspectivas e de variedade de abordagens que tem surgido 

ao longo do tempo tem contribuído para que cada vez mais se desenvolvam meios e 

instrumentos adequados para avaliar e intervir junto das pessoas com perturbação 

adquirida da linguagem. 

Com este trabalho, pretende-se dar mais um contributo para o desenvolvimento 

do conhecimento nesta área, com aplicabilidade na intervenção directa junto destes 

indivíduos, tendo como principal objecto de estudo a produção verbal oral da 

linguagem. Castro-Caldas (2000) e LaPointe (2005) consideram que as dificuldades de 

evocação verbal são o problema “central” sentido por pessoas com diagnóstico de 

afasia. Tem, também, surgido interesse nas alterações residuais de pessoas que 

conseguiram recuperar “quase na totalidade” as alterações de linguagem, ou seja, 

sujeitos com diagnóstico de sequelas de afasia (Jaecks, Hielscher-fastabend & 

Stenneken, 2012).  

Assim, torna-se evidente que um dos principais objectivos de intervenção junto 

destes indivíduos incide na melhoria da capacidade de evocação verbal. A avaliação 

destas competências passa pela realização de diversos testes e subtestes, sendo a 

análise da produção de palavra isolada a forma mais utilizada, recorrendo 

maioritariamente a testes de nomeação por confrontação visual (Patterson & Chapey, 

2008). No entanto, em qualquer programa de intervenção pretende-se uma melhoria 

concreta da capacidade de comunicação do indivíduo no seu dia-a-dia, pois o que 

efectivamente importa a cada um destes sujeitos é a sua real capacidade para produzir 
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discurso e ser capaz de transmitir as suas ideias e pensamentos em interacção com os 

seus parceiros de comunicação. 

Não sendo uma capacidade totalmente autónoma, a linguagem verbal tem então, 

para além dos aspectos cognitivos, uma relação com os sistemas sociais, sendo uma 

expressão ou função desses sistemas que a regulam ou determinam (Pound, Parr, 

Lindsay & Woolf, 2000). Desta forma, a simples tarefa de “dar nome a um objecto ou 

imagem” não é de todo a forma natural de comunicação do Homem. Por este motivo, 

têm surgido questões acerca da melhor forma de medir a capacidade de evocação 

verbal, sendo questionável se os resultados obtidos numa prova de nomeação 

reflectem efectivamente as competências de evocação verbal no discurso das pessoas 

com perturbação adquirida da linguagem. 

Estudos anteriores acerca destas alterações centram-se, essencialmente, na 

análise dos resultados obtidos em tarefas de nomeação, em que é possível quantificar 

os resultados de forma mais fidedigna, bem como realizar a análise qualitativa dos 

erros produzidos, nomeadamente através do estudo das parafasias e de outros erros 

de produção verbal (Brookshire, 2007; Herbert, Hickin, Howard, Osborne & Best, 2008). 

São, por isso, mais escassos os estudos que avaliam quantitativamente a evocação 

verbal durante a produção de discurso. No entanto, recentemente tem começado a 

surgir um maior interesse neste âmbito.  

Alguns autores revelaram que a capacidade de evocação de palavras é melhor 

em discurso do que em prova de nomeação por confrontação visual (Mayer & Murray, 

2003), enquanto outros encontraram resultados contrários (Manning e Warrington, 

1996; Schwartz & Hodgson, 2002). Parecem, ainda, existir diferenças na capacidade 

de evocação verbal entre discurso semi-espontâneo e espontâneo (Mayer & Murray, 

2003). Por outro lado, há autores que consideram existir uma relação entre as tarefas 

de nomeação por confrontação visual e o desempenho no discurso ao nível da 

capacidade de evocação verbal (Herbert, Hickin, Howard, Osborne & Best, 2008; 

Mayer & Murray, 2003), apesar de outros não encontraram qualquer correlação (Best, 

Grassly, Greenwood, Herbert, Hickin & Howard, 2011). 

A possibilidade de existir alguma influência do tipo afasia (não-

fluente/fluente/sequelas) nas competências de evocação verbal também foi 

equacionada no presente trabalho dada a prática clínica e os resultados de estudos já 

realizados por alguns autores (Jaecks, Hielscher-fastabend & Stenneken, 2012; Mason, 
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Nickels, Mcdonald, Moses, Makin & Taylor, 2011; Schwartz & Hodgson, 2002). Do 

mesmo modo, a gravidade da perturbação da linguagem poder influenciar as 

competências de evocação verbal tem sido investigada (Grande, Hussmann, Bay, 

Christoph, Piefke, Willmes & Huber, 2008; Jaecks, Hielscher-fastabend & Stenneken, 

2012; Larfeuil & Dorze, 1997), pelo que será também abordada no presente trabalho. 

O presente trabalho consiste numa investigação sobre a capacidade de evocação 

de palavras em pessoas com afasia. Desta forma, ir-se-á estudar a produção de nomes 

e verbos em pessoas com afasia e com sequelas de afasia nos seguintes contextos: 1) 

nomeação de nomes e verbos por confrontação visual através de imagens, 2) discurso 

semi-espontâneo obtido por confrontação visual através de duas imagens complexas e 

3) discurso espontâneo obtido através de entrevista. Serão consideradas as seguintes 

medidas quantitativas: Percentagem de Evocação de Palavras – Nomes (%EPnomes) 

e Percentagem de Evocação de Palavras – Verbos (%EPverbos).  

Na secção relativa ao enquadramento teórico serão apresentados vários estudos 

relacionados com os objectivos deste trabalho, tentando-se justificar a pertinência da 

escolha deste tema e enquadrar teoricamente os seus pressupostos. Segue-se a 

apresentação dos problemas em estudo, onde são apresentadas as questões 

orientadoras e hipóteses contextualizadas pela literatura mais relevante. Os critérios de 

selecção da amostra, a recolha de dados e os procedimentos encontram-se descritos 

na secção da metodologia. Os resultados obtidos através de análise estatística 

realizada serão apresentados na secção seguinte, seguindo-se a discussão dos 

resultados obtidos, contextualizando-os no contexto da revisão da revisão da literatura. 

Por fim, serão apresentadas as conclusões gerais do trabalho, bem como algumas 

limitações e sugestões para trabalhos futuros. 
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II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Dada a estreita relação entre linguagem e todas as dimensões biológica, cognitiva 

e social, e a noção de interdependência entre elas, é de esperar uma igual 

complexidade e variedade de perturbações que podem alterar a linguagem e 

influenciar, de alguma forma, a comunicação e interacção entre as pessoas, com 

diferentes graus de gravidade. O estudo das perturbações adquiridas da linguagem é, 

então, complexo e deve ter em consideração uma variedade de factores. 

 

 

1. Perturbações adquiridas da linguagem e sua classificação 

 

O processo de produção verbal de uma mensagem em particular inicia-se com 

uma “intenção comunicativa” e o desenvolvimento dos pensamentos a serem 

comunicados. Estes encontram-se organizados idiossincraticamente na memória 

semântica, a partir do qual se produzirão discursos ou textos com propriedades que os 

tornam interpretáveis (Harley, 2001).  

Para que tal aconteça, ocorre uma multiplicidade de processos cognitivos e 

linguísticos que vão desde o planeamento até à produção, que se realizam 

sequencialmente ou em simultâneo, conforme as abordagens teóricas que os explicam. 

No caso das pessoas com afasia, muitos destes processos estão alterados, podendo 

estar afectados diferentes níveis e com diversos graus de gravidade.  

 

1.1. Definição de afasia 

 

A definição de afasia tem sido, ao longo dos tempos, conceptualizada de diversas 

formas. Para Hallowell e Chapey (2008), qualquer definição de afasia deve fazer 

referência a quatro factores essenciais, sendo eles:  

- A afasia é uma perturbação de linguagem e não de fala, sendo por isso uma 

perturbação distinta de outras alterações que comprometem a comunicação, como é o 

caso da disartria e da apraxia do discurso. No caso da afasia, não existem dificuldades 

na programação nem na execução dos movimentos responsáveis pela articulação 

verbal oral, mas sim no processamento simbólico da linguagem. Existe, então, um 

problema na formulação e interpretação de símbolos linguísticos, o que pode afectar 
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diversas modalidades, nomeadamente a produção verbal oral, a compreensão verbal 

oral, a leitura, a escrita e até mesmo o cálculo.  

- A afasia é uma patologia adquirida, não fazendo parte das perturbações do 

desenvolvimento. Na afasia ocorre uma perturbação total ou parcial das funções de 

linguagem adquiridas previamente pelo indivíduo. 

- A afasia tem etiologia neurológica, sendo sempre resultado de qualquer 

patologia que cause uma lesão cerebral, localizada nas estruturas que se supõe 

estarem envolvidas no processamento da linguagem, podendo variar as estruturas 

afectadas e a extensão da lesão. 

- A afasia não pode ser explicada pela presença de perturbações sensoriais, 

motoras ou cognitivas. Por definição, o conceito de afasia não inclui estes défices, 

apesar de alguns deles poderem surgir como perturbação associada. Importa, então, 

fazer o diagnóstico diferencial entre afasia e outras perturbações neurológicas.  

 

Pode, então, definir-se afasia como sendo uma perturbação adquirida, resultante 

de uma lesão cerebral localizada nas estruturas que se supõe estarem envolvidas no 

processamento da linguagem, afectando uma ou várias modalidades da linguagem, 

entre elas a produção verbal, a compreensão verbal, a leitura, a escrita e até mesmo o 

cálculo. O processamento da linguagem envolve múltiplas actividades de codificação e 

descodificação de ambos os hemisférios cerebrais. Num indivíduo dextro as áreas 

responsáveis pelo processamento da linguagem encontram-se, preferencialmente, 

localizadas no hemisfério esquerdo, sendo que uma lesão cerebral numa determinada 

região desse hemisfério irá comprometer um conjunto de funções da linguagem.  

Ao ser um processo complexo que envolve múltiplas estruturas cerebrais, é 

possível descrever diferentes tipos de afasia com características clínicas diversas 

consoante a região cerebral que ficou lesada. De acordo com Castro-Caldas (2000), 

estas síndromas afásicas “não são a expressão de um agrupamento lógico de 

operações disfuncionantes, mas sim a expressão da topografia do cérebro e do 

compromisso das operações que são realizadas pela região envolvida na lesão em 

causa” (pp. 165). A classificação das afasias baseia-se no pressuposto de que cada 

função da linguagem constitui uma dimensão avaliável.  
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1.2. Avaliação e classificação das afasias 

 

A avaliação de uma pessoa com afasia é essencial por diversos motivos, 

nomeadamente para efeitos de classificação/diagnóstico, para equacionar um provável 

prognóstico e, principalmente, como forma de estabelecer um plano de intervenção 

adequado às alterações que o indivíduo apresenta. Para Leal (2003) a avaliação deve 

incluir testes formais (ou padronizados), que permitem verificar as alterações e as 

capacidades do utente, devendo ser complementados com provas informais e com 

informações recolhidas através de outras fontes, por exemplo junto de familiares, 

amigos, médico ou outros técnicos. Para esta autora, só assim será possível elaborar 

um plano terapêutico adequado. Por outro lado, avaliar aspectos específicos da 

linguagem para além do que foi conseguido através de um teste formal pode ser muito 

importante quando um doente tem um desempenho muito bom numa bateria clássica 

de avaliação da afasia, que pode ser pouco específica para alterações mais ligeiras 

(Jaecks, Hielscher-fastabend & Stenneken, 2012). 

A prova formal mais utilizada em Portugal é a Bateria de Avaliação da Afasia de 

Lisboa (BAAL; Castro-Caldas, 1979; Damásio, 1973; Ferro, 1989), sendo poucos os 

profissionais que utilizam outros testes ou medidas (Leal, 2009). Esta bateria permite 

identificar o tipo de afasia que a pessoa apresenta, verificando quais os défices de 

linguagem apresentados nas suas diferentes modalidades, nomeadamente discurso, 

nomeação, compreensão auditiva e repetição, assim como classificar o grau de 

gravidade (Leal, 2003). Para além dos aspectos referidos, a BAAL permite também 

avaliar os défices de leitura e escrita apresentados, verificar a existência ou não de 

apraxias (bucofacial ou dos membros) e analisar o reconhecimento de gestos. 

O grau de gravidade pode classificar-se a partir da Escala de Gravidade da Afasia 

(EGA), com seis graus, variando entre o grau 0 (impossibilidade total de comunicação), 

e o grau 5 (defeitos mínimos do discurso; dificuldades subjectivas do doente, não 

aparentes ao observador), podendo também calcular-se o Quociente de Afasia (QA) 

através da percentagem das principais modalidades de avaliação (discurso, nomeação, 

compreensão auditiva e repetição), no qual quanto maior o QA, menor é o grau de 

gravidade da perturbação de linguagem. No presente trabalho, o QA fez parte de um 

dos critérios de selecção dos sujeitos e foi utilizado como forma de caracterizar o grau 

de gravidade da perturbação de linguagem de cada um dos participantes que fizeram 
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parte da amostra deste trabalho, a fim de se analisar a capacidade de evocação verbal 

em função do grau de gravidade da afasia.  

Relativamente à classificação taxonómica, as afasias dividem-se em dois grupos, 

afasias típicas ou afasias atípicas, consoante a localização da lesão (e.g. Castro-

Caldas, 2000). As afasias típicas ocorrem em casos de uma lesão do hemisfério 

esquerdo a nível cortical e que pode localizar-se em diferentes áreas, dando origem a 

diversos quadros de afasia. Como afasias atípicas são classificadas as afasias 

cruzadas, que afectam pessoas dextras com lesão no hemisfério direito (cerca de 1% 

dos doentes dextros com afasia apresenta lesão do hemisfério direito), e as afasias 

subcorticais, resultantes de lesões das estruturas subcorticais do hemisfério esquerdo. 

Estas afasias podem ser difíceis de agrupar, mas muitas vezes são classificadas com 

base nos mesmos critérios das afasias típicas, quando apresentam características 

semelhantes. 

As afasias podem ser classificadas em oito tipos diferentes, de acordo com a 

avaliação das diferentes modalidades da linguagem já referidas (fluência do discurso, 

nomeação, compreensão auditiva e repetição). No Quadro 1 apresentam-se os 

diferentes tipos de afasia e os sinais clínicos fundamentais de acordo com as 

dicotomias não-fluente/fluente, compreensão mantida/perturbada, repetição 

mantida/perturbada, estando sempre perturbada, em todos os tipos de afasia, a 

capacidade de nomeação. 

 

Quadro 1. Classificação dos tipos de afasia (adaptado de Castro-Caldas, 2000) 

Nomeação Discurso Repetição Compreensão Tipo de Afasia 

Perturbada 

Não 

Fluente 

P 
P Global 

N Broca 

N 
P Transcortical Mista 

N Transcortical Motora 

Fluente 

P 
P Wernicke 

N Condução 

N 
P Transcortical Sensorial 

N Anómica 

Legenda: P – Perturbado; N – Normal 
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O sinal mais importante de presença de afasia é, portanto, a perturbação da 

capacidade de nomeação, em que todas as pessoas com afasia apresentam 

dificuldades de evocação verbal, sendo por isso um dos principais problemas a ser 

estudado nesta população. Embora funcionalmente a anomia seja evidenciada por 

dificuldades de evocação verbal durante a produção de discurso, a sua presença é 

habitualmente avaliada através de tarefas de nomeação por confrontação visual, 

habitualmente objectos ou imagens (Mayer & Murray, 2003). Muitas vezes os conceitos 

de nomeação e evocação verbal são utilizados em contextos diferentes, consoante 

exista ou não a apresentação de um estímulo visual. Este assunto será retomado mais 

à frente nesta revisão da literatura, uma vez que a capacidade de evocação de 

palavras em pessoas com afasia é o principal objecto de estudo deste trabalho. 

Outro sinal muito importante na classificação das afasias e que faz parte da 

análise da produção verbal da BAAL relaciona-se com a análise da fluência do discurso 

espontâneo, sendo através deste componente que se faz a maior divisão na 

classificação das afasias: as afasias fluentes e as afasias não-fluentes (e.g. Hallowell & 

Chapey, 2008). Um discurso não-fluente resulta predominantemente de lesões corticais 

com localização anterior ao rego de Rolando (onde se localiza a área de Broca), 

enquanto nas lesões mais posteriores a fluência do discurso estará mantida. Esta 

dicotomia fluente/não-fluente relaciona-se directamente com uma lesão cortical 

posterior/anterior, em relação ao rego de Rolando. A análise da fluência do discurso 

engloba vários componentes, nomeadamente o débito verbal, o esforço produtivo, a 

articulação, o comprimento das frases, a prosódia, as características do léxico e análise 

das parafasias.  

Uma pessoa com afasia de tipo não-fluente pode apresentar um discurso com 

débito reduzido, elevado esforço produtivo, presença de disartria e perturbação da 

prosódia, sendo as frases curtas. O léxico produzido por estes indivíduos apresenta 

normalmente um excesso de substantivos e um reduzido número de palavras de 

função, mas em casos mais graves pode mesmo existir ausência de discurso (revisão 

de Brookshire, 2007). A gravidade da perturbação existente nos doentes com este tipo 

de discurso é variável. 

Na BAAL, o discurso não-fluente classifica-se em seis graus de gravidade (do 0 

ao 5). Nos casos mais graves, um doente pode apresentar ausência de discurso, 

emissão de estereótipo (que pode ter ou não melodia adequada) ou existir a produção 
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de palavras ocasionalmente corretas. Casos de gravidade moderada produzem frases 

telegráficas, sendo o discurso reduzido aos seus elementos essenciais, constituído por 

palavras de conteúdo com poucas ou nenhumas palavras de função, sendo por isso 

muito difícil estabelecer uma conversação devido à dificuldade em produzir fala 

encadeada. Nos casos mais ligeiros, as frases produzidas apresentam um 

comprimento próximo do normal, sendo ainda evidente a substituição, omissão ou 

adição de alguns sons, ou seja, a produção de algumas parafasias.  

 Contrariamente, no caso de uma afasia fluente, o discurso produzido apresenta 

características normais a nível do débito, do comprimento das frases e da prosódia, 

não existindo esforço produtivo nem dificuldades de articulação verbal. No entanto, o 

léxico produzido por estes indivíduos apresenta geralmente um excesso no número de 

palavras de função, com redução do número de substantivos, o que pode ser variável 

de acordo com a gravidade da perturbação (revisão de LaPointe, 2005).  

Na BAAL, o discurso fluente é igualmente classificado em seis graus de gravidade 

(também de 0 a 5). Nos casos mais graves, o discurso pode ser jargonafásico, 

existindo a produção frequente de neologismos, o que torna o discurso totalmente 

incompreensível. No grau seguinte verifica-se um discurso com predomínio de 

parafasias, que podem ser verbais ou semânticas, literais ou fonológicas, ou ainda 

neologismos, o que se traduz num discurso também incompreensível quase na sua 

totalidade. O circunlóquio é o grau seguinte. Neste caso, para compensar a falta de 

nomes, o doente vai substituindo umas palavras por outras e rodeando o assunto com 

outras expressões, utilizando um número exagerado de palavras. A possibilidade em 

compreender este tipo de discurso é variável. No grau seguinte, o discurso tem um 

predomínio de pausas anómicas, sendo frequente o uso de termos inespecíficos como 

“coisa” ou “aquilo”. Ao fazer pausas frequentes à procura das palavras, o discurso é 

frequentemente interrompido, levando muitas vezes à frustração. Um dos graus mais 

ligeiros corresponde à presença de pausas anómicas e/ou ocasionais parafasias, mas 

que ocorrem com menos frequência, pelo que geralmente não existem grandes 

dificuldades em compreender o doente. O último grau corresponde a um discurso com 

fluência normal, sem pausas nem parafasias. 

No presente trabalho foram incluídos sujeitos com afasias de tipo não-fluente e 

fluente que apresentassem graus de defeito de linguagem de moderado a ligeiro 

(considerou-se que deveriam apresentar um QA igual ou superior a 60%). Este critério 
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foi seguido considerando os pressupostos de Mayer e Murray (2003), já que o tipo de 

análise realizada nesse estudo (contabilização dos nomes e verbos produzidos, bem 

como dos erros produzidos relativamente a cada classe gramatical), a qual foi em parte 

seguida no presente trabalho, apenas seria possível em sujeitos com afasias menos 

graves. Em pessoas com maior grau de perturbação seria muito difícil compreender o 

discurso, tornando este tipo de análise praticamente impossível. 

 

1.3. Evolução/Recuperação das afasias 

 

Para além de pessoas com afasia não-fluente e fluente de grau moderado a 

ligeiro, pensou-se ser igualmente pertinente incluir no presente trabalho um grupo de 

pessoas com sequelas de afasia, o que não aconteceu no estudo de Mayer e Murray 

(2003) em que apenas participaram pessoas com afasia. Na prática clínica é possível 

encontrar diversos casos de pessoas que apresentam um resultado na nomeação de 

objectos da BAAL igual a 100%, mas mantêm ainda algumas alterações de linguagem 

no discurso (normalmente ligeiras), tendo portanto um QA ligeiramente inferior a 100%. 

Também Jaecks, Hielscher-fastabend e Stenneken (2012), na revisão efectuada, 

encontraram alguns estudos que referiam casos de pessoas que, em avaliação formal, 

já não apresentavam diagnóstico de afasia, mas evidenciavam ainda alterações ligeiras 

sentidas principalmente em discurso espontâneo.  

Assim, a dificuldade em encontrar medidas válidas e fiáveis que permitam 

verificar se um indivíduo mantém défices residuais de linguagem ou se os desvios 

ocasionais que ocorrem nestes sujeitos podem ser considerados normais tendo em 

conta a idade ou os comportamentos desviantes que se verificam em sujeitos sem 

perturbação neurológica durante o uso normal da linguagem (Cherney & Robey, 2008), 

deixa ainda muitas dúvidas. No presente trabalho foi levantada uma questão 

semelhante, sendo um dos objectivos encontrar uma medida válida, fiável e de 

aplicação rápida que permita detectar dificuldades ligeiras de evocação verbal em 

sujeitos com sequelas de afasia. 

Uma prova de avaliação formal destinada a diagnóstico poderá não ser sensível a 

alterações subtis de linguagem (Armstrong, 2000; Patterson & Chapey, 2008), pelo que 

mais uma vez é essencial recorrer a provas complementares de avaliação. Em Portugal 

não se encontrou nenhuma referência na literatura acerca dos critérios sobre o 
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diagnóstico de sequelas de afasia a partir da utilização da BAAL. Na prática clínica 

diária dos terapeutas da fala este diagnóstico é considerado no caso de uma pessoa 

que apresente um resultado na nomeação de objectos da BAAL igual a 100% 

(considerado critério inclusivo/exclusivo de diagnóstico de afasia), mas mantêm ainda 

algumas alterações de linguagem no discurso, tendo portanto um QA elevado, mas 

ainda assim ligeiramente inferior a 100%.  

Jaecks, Hielscher-fastabend e Stenneken (2012), num estudo sobre alterações 

residuais de linguagem, definem este diagnóstico como afasia residual partindo dos 

seguintes pressupostos: uma pessoa com afasia residual é aquela em que, após uma 

lesão cerebral, foi identificada a presença de afasia e que, em qualquer avaliação 

posterior com uma prova de avaliação com critérios taxonómicos, já não apresenta 

afasia, mas mantém alguns défices de tipo afásico. Voltando um pouco atrás, é, então 

importante rever alguns aspectos relacionados com a evolução/recuperação das 

afasias e fazer algumas considerações acerca do diagnóstico sequelas de afasia.  

Após a ocorrência da lesão neurológica, os primeiros três meses parecem ser 

cruciais na recuperação da afasia, uma vez que ocorre grande parte da recuperação 

espontânea. Este período pode ser considerado até aos seis meses de evolução de 

acordo com alguns autores referidos na revisão de Cherney e Robey (2008). A 

estabilização do padrão de perturbação linguística verifica-se, geralmente, ao fim de 

um ano, e, apesar de poder continuar a notar-se ligeiras evoluções, a recuperação total 

será quase impossível caso não tenha ocorrido até então (Leal, Fonseca & Farrajota, 

2002). 

A evolução e recuperação das afasias é muito variável, sendo difícil descrever 

padrões de evolução. Em cerca de 60% dos casos observa-se evolução relativamente 

ao quadro descrito inicialmente, verificando-se uma alteração na classificação do tipo 

de afasia, que evolui para outro quadro mais ligeiro (Cherney & Robey, 2008). Esta 

evolução na classificação é menos frequente nos casos mais graves e os casos mais 

ligeiros são, habitualmente, os que revelam melhor evolução. No caso, por exemplo, da 

afasia anómica, para além de poder ser identificada em fase aguda, pós-lesão cerebral, 

pode ser também o culminar da recuperação de um outro tipo de afasia, na qual a 

pessoa evoluiu de um grau mais severo para um grau menos grave (Brookshire, 2007).  

A transição para afasia anómica, ou até a recuperação total, envolve fases 

intermediárias de formas menos graves. Contudo, a possibilidade de recuperação total 
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levanta ainda muitas dúvidas. Lazar e Antoniello (2008), na revisão de literatura 

efectuada, encontraram uma variação entre 11 a 70% de pessoas com afasia que 

recuperaram totalmente, sendo que nos casos de afasia ligeira na fase inicial pós-lesão 

cerebral a recuperação total parece existir em cerca de 70% dos casos.  

Para Leal, Fonseca e Farrajota (2002), não é o facto de melhorar as 

competências de linguagem numa avaliação formal que se pode considerar a 

recuperação efectiva de uma pessoa com afasia, sendo necessário avaliar o 

comportamento da pessoa em contexto real de utilização da linguagem. Jaecks, 

Hielscher-fastabend e Stenneken (2012) apresentaram também algumas dúvidas 

relativamente à possibilidade de recuperação total da afasia tendo apenas em conta os 

resultados a nível de testes formais com critérios taxonómicos. Estes autores 

procuraram encontrar variáveis de análise a nível do discurso espontâneo 

suficientemente sensíveis para possibilitar a distinção entre pessoas com afasia 

residual (ou sequelas de afasia) e pessoas sem afasia. 

No trabalho destes autores participaram sujeitos com diagnóstico de afasia 

residual e voluntários sem existência de qualquer lesão neurológica. Os dois grupos 

foram avaliados formalmente com o Aachen Aphasia Test (AAT; Huber, Poeck, 

Weniger & Willmes, 1983), que contempla a recolha de 30 enunciados de discurso 

espontâneo (através de entrevista), tendo sido utilizadas medidas complementares de 

análise de discurso a nível de todos os componentes de linguagem. Os resultados 

demonstraram que o diagnóstico final do AAT para ambos os grupos foi igual – no 

afasia / residual afasia, isto é, a avaliação formal não detectou alterações de linguagem 

mais ligeiras. Contudo, comparando os dois grupos ao nível das medidas 

complementares de análise do discurso desenvolvidas pelos autores, verificaram que 

as pessoas com afasia residual apresentavam um desempenho significativamente pior 

do que as pessoas sem afasia, produzindo mais erros linguísticos e menor número de 

unidades com conteúdo semântico, o que revela mais dificuldades de evocação verbal. 

Noutro estudo recente realizado em Portugal (Neto & Santos, 2012), a um grupo 

de 23 sujeitos que haviam recuperado na totalidade de um quadro de afasia de acordo 

a avaliação formal com um teste de afasia, foi aplicado um conjunto de provas de 

linguagem complexa. Os resultados demonstraram que as pessoas que recuperaram 

da afasia têm um desempenho linguístico idêntico ao dos controlos, tanto na 

compreensão como nos testes de produção verbal, apesar de a maioria deles demorar 
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o dobro do tempo para realizar as tarefas. As autoras concluíram que é possível tornar-

se não-afásico, mas ao realizarem um processamento de linguagem mais lento, a 

comunicação dessas pessoas fica funcionalmente comprometida. 

Todavia, algumas considerações podem ser feitas relativamente aos dois últimos 

trabalhos referidos. No estudo de Jaecks, Hielscher-fastabend e Stenneken (2012), os 

sujeitos com afasia residual apresentaram mais dificuldades de evocação verbal do que 

os sujeitos sem afasia. Contudo, toda a análise complementar realizada revelou-se 

muito exaustiva, extremamente demorada e muito específica sob o ponto de vista da 

análise linguística realizada, sendo necessário um conhecimento profundo das teorias 

linguísticas e de processamento da linguagem, o que é pouco útil na prática clínica. No 

trabalho de Neto e Santos (2012), não foram encontradas diferenças entre o 

desempenho dos sujeitos que se tornaram não-afásicos e os dados normativos 

referentes à população portuguesa, mas o facto de os sujeitos não-afásicos demorarem 

o dobro do tempo poderá significar um processamento mais lento e revelar dificuldades 

de evocação nas provas de definição de palavras e criação de frases. Desta forma, 

ainda não se encontram esclarecidas as reais dificuldades sentidas pelas pessoas que 

recuperaram de um quadro de afasia e/ou mantêm sequelas de afasia.  

 

2. Evocação verbal 

 

Na reabilitação das perturbações adquiridas da linguagem, um dos objectivos 

primordiais de qualquer programa de intervenção pretende alcançar a melhoria da 

capacidade funcional da pessoa com afasia ao nível das competências comunicativas 

no seu dia-a-dia (Carragher, Conroy, Sage & Wilkinson, 2012), principalmente a sua 

capacidade para conversar (Davidson, Worrall & Hickson, 2003). O processo de 

reabilitação cria, por isso, a necessidade de medir o progresso que estas pessoas 

fazem ao longo da intervenção, habitualmente avaliado através da comparação das 

cotações obtidas em testes padronizados.  

No caso das competências de evocação verbal, a avaliação mais frequente 

engloba a utilização de testes de nomeação, preferencialmente por confrontação visual 

com imagens ou objectos. A análise do discurso é, igualmente, uma forma essencial de 

avaliação que não deve ser descurada e tem vindo a ser desenvolvida nas últimas 
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décadas, existindo uma multiplicidade de métodos (Armstrong, 2000; Prins & 

Bastiaanse, 2004; Boyle, 2011; Carragher, Conroy, Sage & Wilkinson, 2012). 

 

2.1. Evocação verbal: definição e avaliação 

 

O sinal mais importante de presença de afasia é a perturbação da capacidade de 

nomeação, como já foi referido anteriormente. A anomia é evidenciada por dificuldades 

de evocação de palavras durante a produção verbal, seja em tarefas de produção de 

palavra isolada ou de fala encadeada. As dificuldades de evocação verbal não são 

nada mais do que a evidência de um problema de acesso lexical. Assim, acesso lexical 

refere-se ao processo através do qual o falante, de forma inconsciente, acede à 

informação armazenada no léxico mental, com o objectivo de produção verbal (Dell, 

Schwartz, Martin, Saffran & Gagnon, 1997).  

Tal como referido anteriormente, muitas vezes os conceitos de nomeação e 

evocação verbal são utilizados em contextos diferentes, consoante exista ou não a 

apresentação de um estímulo visual, havendo ainda alguma controvérsia na utilização 

destes conceitos. Diz-se que uma pessoa tem dificuldades de nomeação quando não 

consegue dar o nome a um objecto ou imagem que lhe é apresentado, e, por outro 

lado, tem dificuldade de evocação verbal quando existem indícios de dificuldade de 

acesso lexical na ausência de um estímulo visual. Neste trabalho vai utilizar-se o 

conceito de evocação verbal, tanto em prova de nomeação como no discurso 

(espontâneo e semi-espontâneo), uma vez que para existir sucesso na nomeação de 

uma imagem tem sempre de existir evocação verbal.  

A avaliação da produção verbal oral passa pela realização de diversos subtestes, 

uns quantitativos e outros mais qualitativos (Whitworth, Webster & Howard, 2005). 

Como exemplo de subtestes tem-se a nomeação (por confrontação com um estímulo 

visual), repetição de palavras e frases, análise de discurso provocado/semi-espontâneo 

e, como não podia deixar de ser, discurso coloquial/espontâneo. No caso da BAAL, a 

produção verbal é avaliada através de três subtestes: análise da fluência do discurso, 

capacidade de nomeação de objectos por confrontação visual e capacidade de 

repetição de palavras. Como se pode verificar, a única medida que quantifica a 

evocação verbal é apurada exclusivamente através da prova de nomeação de objectos, 

sendo que a avaliação do discurso tem uma base essencialmente qualitativa, no 
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sentido de caracterizar a fluência do discurso. Apesar da avaliação da produção verbal 

estar contemplada na maioria dos testes formais para afasia, os métodos de análise da 

capacidade de evocação verbal utilizados parecem ser limitados e superficiais (Larfeuil 

& Dorze, 1997). 

No caso específico deste trabalho, utilizaram-se três provas para recolha de 

amostras de produção verbal oral: uma prova de nomeação de substantivos e verbos, 

discurso semi-espontâneo através de descrição de duas imagens complexas e discurso 

espontâneo através de entrevista. 

 

2.1.1. Avaliação da evocação de palavras em testes de nomeação 

 

Numa prova de nomeação a forma de aplicação e de cotação é simples e rápida, 

o que traz diversas vantagens. O sujeito tem apenas de dizer o nome do objecto ou 

imagem que lhe é apresentado e, sendo a palavra alvo conhecida, o avaliador 

consegue quantificar os itens nomeados correctamente e os que errou, podendo 

também facilmente proceder à sua classificação. Esta é a principal vantagem em 

utilizar este tipo de prova, uma vez que em discurso a palavra-alvo nem sempre é obvia 

(Armstrong, 2000). Outra vantagem relaciona-se com a possibilidade de poder controlar 

algumas variáveis, nomeadamente a frequência de ocorrência das palavras, o 

comprimento das palavras e a complexidade fonológica (Brookshire, 2007). 

A utilização de uma prova de nomeação parece apresentar resultados mais 

estáveis ao longo do tempo a nível da capacidade de evocação verbal (relativamente a 

medidas de análise do discurso), existindo uma forte correlação teste-reteste (Best, 

Grassly, Greenwood, Herbert, Hickin & Howard, 2011), sendo então o meio de 

avaliação da evocação verbal mais comum. Também a nível da investigação nesta 

área, desde há muito que a maioria dos estudos são realizados utilizando este tipo de 

prova, contribuindo para o aumento do conhecimento acerca do processamento da 

linguagem. 

No entanto, ao não ser a forma natural de comunicação do Homem, têm surgido 

questões sobre esta ser ou não a melhor forma de medir a capacidade de evocação 

verbal, sendo questionável se os resultados obtidos numa prova de nomeação 

reflectem efectivamente as competências de evocação verbal a nível do discurso nas 

pessoas com afasia (Herbert, Hickin, Howard, Osborne & Best, 2008; Larfeuil & Dorze, 
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1997; Mayer & Murray, 2003; Pashek & Tompkins, 2002). Esta é, inclusive, a principal 

questão que levantou o interesse em realizar o presente trabalho. 

 

2.1.2. Avaliação da evocação de palavras em discurso verbal oral 

 

Durante a produção de discurso todos os níveis linguísticos (semântica, 

morfologia, sintaxe, fonologia e pragmática) encontram-se em interacção, associados a 

todos os factores psicossociais e contextuais em que o falante se insere (Carragher, 

Conroy, Sage & Wilkinson, 2012). Por este motivo, a avaliação de discurso torna-se 

uma das formas mais amplas de análise das alterações de linguagem em pessoas com 

afasia, mas, ao mesmo tempo, evidencia uma maior dificuldade em controlar e medir a 

influência de todos os factores (Marini, Andreetta & Tin, 2011). A análise da produção 

de discurso encontra-se presente em todos os testes de avaliação da afasia, mas é 

essencial a avaliação de diferentes tipos de discurso, obtidos em diferentes contextos, 

podendo ser usadas diversas medidas e utilizando vários métodos.  

Prins e Bastiaanse (2004) agruparam as diferentes metodologias em três grandes 

grupos: análise funcional ou pragmática, análise conversacional e análise linguística 

(qualitativa e quantitativa). O presente trabalho é focado na análise linguística do 

discurso produzido por pessoas com afasia, procurando-se encontrar uma forma de 

quantificação da evocação de palavras (nomes e verbos), pelo que os trabalhos 

apresentados de seguida nesta revisão de literatura referem-se apenas a este tipo de 

análise.  

Apesar da diversidade de métodos, grande parte da investigação realizada a nível 

da produção verbal em discurso tem uma base essencialmente qualitativa, sendo 

menos frequentes os estudos desenvolvidos no sentido de estabelecer medidas 

quantitativas para a avaliação de diversos aspectos, nomeadamente a nível da 

evocação verbal. De acordo com a revisão de Prins e Bastiaanse (2004), este facto 

deve-se essencialmente à dificuldade que existe em encontrar medidas válidas e 

fiáveis de quantificação da evocação durante a produção de discurso, que sejam ao 

mesmo tempo fáceis de utilizar e que envolvam um reduzido gasto de tempo na sua 

análise.  

Marini, Andreetta e Tin (2011) têm a mesma opinião. Consideram que a análise 

quantitativa de amostras de discurso produzido por pessoas com afasia é demorada e 
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também exigente sob o ponto de vista dos procedimentos a seguir e do rigor da 

análise. Trata-se, assim, de um tipo de avaliação que requer muito tempo, o que 

raramente está disponível na rotina clínica, para além da necessidade de um 

conhecimento profundo das teorias linguísticas e de processamento da linguagem. Por 

outro lado, parece existir uma grande variabilidade nos resultados obtidos através de 

medidas de análise do discurso ao longo do tempo, não existindo ainda evidências de 

uma correlação teste-reteste, sendo por isso apontadas como medidas pouco fiáveis 

(Best, Grassly, Greenwood, Herbert, Hickin & Howard, 2011). 

Apesar das limitações referidas, a necessidade de encontrar medidas de 

avaliação do discurso válidas, fiáveis e rápidas de aplicar tem-se mostrado cada vez 

mais relevante, principalmente devido às vantagens que este tipo de análise pode 

trazer na investigação nesta área. Uma das principais vantagens refere-se ao facto de 

o discurso fornecer indicações úteis sobre a forma como as pessoas com afasia usam 

a linguagem nas interacções da vida diária que não podem ser obtidas com a simples 

administração de testes tradicionais de diagnóstico da afasia (Armstrong, 2000). Esta 

parece ser, inclusive, uma forma válida de avaliação de pessoas com sequelas de 

afasia, sendo mais sensível que os testes de diagnóstico ao evidenciar dificuldades 

mínimas em um ou mais níveis linguísticos (Jaecks, Hielscher-fastabend & Stenneken, 

2012). O problema é, no entanto, a diversidade de métodos e de formas de análise 

existentes na literatura, não existindo um consenso relativamente à melhor forma de 

avaliação. 

Ao produzir discurso, os falantes tendem a ser comunicadores mais fluidos e têm 

a possibilidade de fazer uso dos vários níveis linguísticos, conseguindo, por exemplo, 

procurar palavras ou expressões de forma a ultrapassar uma dificuldade de evocação 

verbal que possa surgir durante a produção online de discurso, podendo até fazê-lo 

sem que o seu parceiro de comunicação o detecte (Dell, Schwartz, Martin, Saffran & 

Gagnon, 1997). É, por isso, considerada uma forma de avaliação mais ecológica 

comparativamente com outras provas, nomeadamente a nomeação por confrontação 

visual. 

A importância da análise quantitativa a nível do discurso é também considerada 

por Grande, Hussmann, Bay, Christoph, Piefke, Willmes e Huber (2008), que utilizaram 

medidas tais como a percentagem de palavras produzidas, percentagem de palavras 

de classe aberta, complexidade sintáctica e extensão média do enunciado. Estes 
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autores encontraram evidência de que a utilização de medidas quantitativas em 

discurso é mais sensível a alterações subtis de linguagem comparativamente a provas 

de avaliação formal.  

A análise de discurso levanta também a questão sobre a quantidade de amostra a 

recolher. Algumas metodologias referem como critério o tempo, que varia entre cinco a 

10 minutos de acordo com diferentes autores (Carragher, Conroy, Sage & Wilkinson, 

2012; Herbert, Hickin, Howard, Osborne & Best, 2008; Hickin, Best, Herbert, Howard & 

Osborne, 2001). Outros autores consideram ser mais relevante obter um número 

mínimo de palavras em vez de um tempo fixo, e comparar amostras semelhantes na 

quantidade. Este critério aumenta a validade teste-reteste, uma vez que 

estatisticamente é uma forma mais correcta de relacionar e comparar resultados, 

tornando a análise mais estável (Bird & Franklin, 1996; Kambanaros, 2010; Lind, 

Kristoffersen, Moen & Simonsen, 2009; Marini, Andreetta & Tin, 2011; Patterson & 

Chapey, 2008).  

O número mínimo de palavras a analisar também difere de autor para autor, 

tendo-se encontrado na literatura diferentes valores que variam entre: 150 palavras 

(Bird & Franklin, 1996), 200 palavras (Lind, Kristoffersen, Moen & Simonsen, 2009), 

sendo sugerido pela maioria dos autores a recolha de 300 a 400 palavras 

(Kambanaros, 2010; Marini, Andreetta & Tin, 2011; Mayer & Murray, 2003; Patterson & 

Chapey, 2008). No caso do presente trabalho, considerou-se a recolha de 200 a 300 

palavras, como valor mínimo e máximo, considerando o sugerido por Mayer e Murray 

(2003) e por Lind, Kristoffersen, Moen e Simonsen (2009). 

A literatura nesta área revela a existência de diferentes tipos de discurso 

dependendo da forma como o discurso é obtido, existindo vantagens e desvantagens 

em cada um. De acordo com a revisão efectuada, Prins e Bastiaanse (2004) 

classificam dois tipos de discurso: 

i. Discurso semi-espontâneo, obtido através de: a) descrição de uma imagem 

complexa, b) recontar uma história ou c) role-play;  

ii. Discurso espontâneo, obtido através de: a) entrevista com perguntas 

abertas, b) conversa ou diálogo entre a pessoa com afasia e um parceiro 

de comunicação (familiar, amigo, o próprio terapeuta da fala ou um 

investigador). 
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Em cada tipo de discurso a avaliação será tanto mais ecológica quanto menos 

interferências existirem, seja por parte do avaliador como do material a ser utilizado. 

Existem alguns autores que consideram que o verdadeiro discurso espontâneo é 

aquele que ocorre entre a pessoa com afasia e um parceiro de comunicação 

conhecido, normalmente o cônjuge ou um filho. Herbert, Hickin, Howard, Osborne e 

Best (2008) sugerem que a interacção e o comportamento da pessoa com afasia é 

diferente com um avaliador ou com um parceiro de comunicação do seu contexto 

diário, sendo a conversação, neste caso, mais realista, reflectindo melhor as efectivas 

capacidades de linguagem da pessoa com afasia. Apresenta, todavia, a desvantagem 

de ser mais difícil controlar e medir todos os factores envolvidos durante o discurso, já 

para não falar da dificuldade em realizar comparações inter-sujeitos. Estas 

desvantagens parecem ter menos peso quando se analisa discurso espontâneo 

através de entrevista com perguntas abertas, sendo mais fácil controlar o tópico da 

conversa e podendo-se, inclusive, utilizar o mesmo entrevistador, no caso de estudos 

com vários sujeitos (Patterson & Chapey, 2008). 

Na utilização de discurso semi-espontâneo, ao descrever uma imagem ou 

recontar uma história, é esperado que um certo conjunto de conceitos sejam 

produzidos, permitindo obter amostras capazes de serem melhor comparadas inter-

sujeitos (Conroy, Sage & Ralph, 2009). No entanto, mesmo quando o assunto é pré-

determinado, são obtidas amostras diferentes, existindo igualmente uma grande 

variação das respostas possíveis (Armstrong, 2000). Levanta-se também a questão de 

este tipo de discurso ser ecologicamente menos válido em comparação com o discurso 

espontâneo, uma vez que o falante tem de se restringir à utilização de conceitos 

específicos que é esperado que ele produza, como no caso da descrição de uma 

imagem complexa, e, como tal, também poder não reflectir a real capacidade da 

pessoa comunicar em contexto diário (Mayer & Murray, 2003). 

No caso do presente trabalho e à semelhança da metodologia utilizada por Mayer 

e Murray (2003), utilizaram-se os dois tipos de discurso, nomeadamente discurso semi-

espontâneo através da descrição de duas imagens complexas, e discurso espontâneo 

obtido através de entrevista com perguntas abertas, de forma a analisar a influência do 

tipo discurso a nível da capacidade de evocação verbal. 
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2.2. Nomeação e Discurso: relação ao nível da evocação verbal 

 

A relação existente entre a nomeação por confrontação visual e a produção de 

discurso no que diz respeito à capacidade de evocação verbal ainda não se encontra 

esclarecida. De acordo com Prins e Bastiaanse (2004) os resultados não são 

consensuais, principalmente devido à diversidade de métodos e técnicas, uns mais 

precisos e válidos do que outros, mas também devido a diferenças metodológicas 

relativamente às características da amostra utilizada: diferentes tipos de afasia, graus 

de severidade, tempo de evolução, assim como o tamanho da amostra. Neste âmbito, 

vamos então rever os estudos com maior relevância. 

Alguns autores verificaram que os resultados obtidos nas tarefas de nomeação 

estão relacionados com a capacidade de evocação verbal da pessoa com afasia 

durante a produção de discurso, sendo assim uma medida válida da evocação verbal 

que pode ser generalizada para a produção de discurso. Assim, parece existir uma 

relação significativa entre os dois contextos, ou seja, os sujeitos que nomeiam melhor 

também apresentam melhor capacidade de evocação de palavras em discurso.  

Hickin, Best, Herbert, Howard e Osborne (2001) e Herbert, Hickin, Howard, 

Osborne e Best (2008) utilizaram várias medidas de análise, como o número de 

unidades de fala, de palavras de conteúdo e de substantivos, a percentagem de nomes 

relativamente ao total de palavras de conteúdo, assim como o número de turnos. Os 

resultados mostraram uma forte relação na evocação de nomes entre tarefa de 

nomeação e o desempenho do sujeito com afasia durante a produção de discurso 

espontâneo com um parceiro de comunicação conhecido. Os autores também 

concluíram que as medidas utilizadas revelaram uma boa fiabilidade, existindo 

correlação teste-reteste.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Mayer e Murray (2003), apesar 

da metodologia utilizada ser diferente. Neste estudo participaram pessoas com afasia, 

com graus de gravidade que variavam entre moderado a ligeiro. Estes autores 

desenvolveram medidas quantitativas (percent Word retrieval - %WR, percent 

substantive verbs - %SV e percent corrected errors - %CERR), de forma a medir a 

evocação verbal em diferentes contextos, nomeadamente em prova de nomeação, 

discurso semi-espontâneo e discurso espontâneo, tendo as cotações sido realizadas 

por três juízes, a quem apenas foram dadas instruções escritas sobre a forma de 
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cotação (ou seja, não existiu treino formal). O cálculo das medidas de análise foi 

realizado após contabilização do número de palavras correctas e incorrectas referentes 

a nomes e verbos, número de verbos plenos e auxiliares, número de palavras 

corrigidas e não corrigidas, em amostras de discurso de 300 palavras, relacionando os 

resultados com as mesmas medidas apuradas a partir de um teste de nomeação de 

imagens de objectos e acções. Foi encontrada evidência de que existe uma correlação 

entre os resultados obtidos nos vários contextos, ou seja, os sujeitos que nomeiam 

melhor também apresentam melhor capacidade de evocação de palavras em discurso 

semi-espontâneo e discurso espontâneo. Para além disso, os autores verificaram que 

as medidas utilizadas revelaram ser fáceis de cotar, a análise foi relativamente rápida 

(cerca de 45 minutos, não contabilizando o tempo de transcrição das produções 

verbais) e existiu uma elevada concordância inter e intra-juízes (sempre superior a 80% 

em qualquer uma das medidas). Outra vantagem da utilização destas medidas 

relaciona-se com a obtenção de valores de percentagem em vez de valores absolutos, 

sendo por isso possível a comparação entre discurso e tarefa de nomeação. 

No estudo de Conroy, Sage e Ralph (2009), os resultados também revelaram a 

existência de relação na capacidade de evocação verbal, apesar de, neste caso, a 

análise relacionar nomeação e discurso semi-espontâneo. No entanto, a avaliação foi 

realizada em dois momentos, existindo um período de intervenção terapêutica junto 

dos sete participantes que incidiu no treino/estimulação (através de imagens e pistas 

verbais orais e escritas) de nomes e verbos. Assim, é com cautela que se pode 

considerar os resultados deste estudo, uma vez que os sujeitos foram treinados 

especificamente para as palavras-alvo que seria suposto produzirem. 

Na análise realizada por Pashek e Tompkins (2002), em que participaram 

pessoas com afasia moderada e sujeitos sem patologia neurológica, comparou-se os 

resultados obtidos a nível da evocação verbal em prova de nomeação e discurso semi-

espontâneo através de descrição de narrativas, contabilizando os erros produzidos em 

cada tarefa. Os autores também encontraram uma relação positiva alta entre as duas 

tarefas. Contudo, a prova que os autores consideraram ser de discurso, na realidade 

tratava-se apenas da produção de uma única frase por cada vídeo apresentado, o que 

não pode ser considerado discurso semi-esponâneo. 

Mais recentemente foram encontrados resultados diferentes. Best, Grassly, 

Greenwood, Herbert, Hickin e Howard (2011) utilizaram as mesmas medidas que 
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Herbert, Hickin, Howard, Osborne e Best (2008) e uma metodologia semelhante, com a 

diferença que os sujeitos realizaram intervenção terapêutica. Os resultados 

encontrados revelaram, sem surpresa para os autores, que a avaliação de discurso não 

é assim tão linear. Neste caso, os autores não encontraram relação entre os resultados 

da nomeação e os vários parâmetros de análise do discurso. 

 

2.3. Nomeação e Discurso: diferenças de desempenho ao nível da evocação 

verbal 

 

Até agora foram apresentados estudos que tentaram demonstrar a existência de 

correlação entre nomeação e discurso nas competências de evocação verbal. No 

entanto, mesmo que exista correlação, o desempenho numa tarefa pode ser melhor (ou 

pior) do que noutra, sendo importante analisar o desempenho nos diferentes contextos 

de produção verbal. 

Nos trabalhos desenvolvidos por Pashek e Tompkins (2002), assim como Mayer e 

Murray (2003), foi possível encontrar melhores resultados em discurso do que em 

prova de nomeação na capacidade de evocação de palavas. No estudo realizado por 

Pashek e Tompkins (2002) já referido anteriormente, os autores verificaram que os 

sujeitos de ambos os grupos (pessoas com afasia moderada e sujeitos sem patologia 

neurológica) tiveram significativamente menos dificuldades de evocação verbal no 

discurso semi-espontâneo do que na nomeação.  

No estudo de Mayer e Murray (2003) também já referido atrás, apesar de os 

autores terem encontrado relação entre a nomeação e o discurso, também 

consideraram que uma prova de nomeação não consegue prever de forma robusta a 

capacidade de evocação no discurso, ou seja, encontraram resultados 

significativamente melhores na evocação de palavras (nomes e verbos) no discurso do 

que em prova de nomeação. Verificaram ainda que os resultados das medidas 

utilizadas foram significativamente melhores no discurso espontâneo do que no 

discurso semi-espontâneo. Estes resultados parecem indicar que a avaliação da 

evocação verbal através de provas de nomeação, apesar de correlacionadas, pode não 

corresponder à real capacidade de evocação verbal que a pessoa apresenta no 

discurso, tendo encontrado também diferenças entre os discursos espontâneo e semi-

espontâneo, apresentando este último pior capacidade.  
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Conroy, Sage e Ralph (2009), por outro lado, não encontraram evidência de 

existir nem melhor nem pior capacidade de evocação verbal comparando tarefas de 

nomeação e discurso semi-espontâneo, tendo encontrado resultados semelhantes 

entre os dois contextos de produção verbal. Contudo, mais uma vez, deve-se ter 

cautela na consideração destes resultados, uma vez que os sujeitos tinham sido alvo 

de intervenção terapêutica, direccionada para a produção de nomes e verbos.  

Por outro lado, resultados diferentes aos anteriores foram encontrados por 

Manning e Warrington (1996) e por Schwartz e Hodgson (2002), tendo verificado 

melhor capacidade de evocação verbal em prova de nomeação do que em discurso 

semi-espontâneo. No entanto, ambos os estudos incluem apenas um único sujeito 

participante, apresentando nos dois casos uma afasia não-fluente de grau grave.   

Desta forma, coloca-se a dúvida se a capacidade de evocação verbal poderá 

sofrer influência do tipo de afasia – fluente/não-fluente, ou se existirá uma relação com 

o grau de gravidade do defeito de linguagem. De seguida irão abordar-se estas 

questões. 

 

2.4. Evocação verbal: influência do tipo de afasia e relação com grau de 

gravidade da perturbação de linguagem 

 

Em muitos dos estudos realizados no contexto da avaliação da capacidade de 

evocação verbal, apesar dos resultados referidos, nem sempre foi controlada a 

influência de algumas variáveis, nomeadamente o tipo de afasia e o grau de gravidade 

da perturbação de linguagem. No entanto, alguns autores parecem ser consensuais de 

que esta influência possa existir. 

No trabalho de Herbert, Hickin, Howard, Osborne e Best (2008), os autores 

revelaram uma forte relação na evocação de nomes entre tarefa de nomeação e o 

discurso espontâneo em sujeitos com afasia. Contudo, os 10 sujeitos da amostra 

apresentavam afasias não-fluentes e fluentes, sem os autores especificarem o grau de 

gravidade, pelo que a análise foi referente ao grupo como um todo. Já no caso de 

Hickin, Best, Herbert, Howard e Osborne (2001), apesar dos resultados referidos nas 

conclusões do estudo serem semelhantes, não existe uma adequada caracterização da 

amostra, o que levanta algumas dúvidas. 
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Também no trabalho de Conroy, Sage e Ralph (2009) surgem algumas dúvidas 

relacionadas com a variabilidade da amostra. Mais uma vez participaram sujeitos (n=7) 

com diferentes tipos de afasia (também não-fluentes e fluentes), não existindo qualquer 

referência ao grau de gravidade. Um trabalho semelhante foi realizado por Mason, 

Nickels, Mcdonald, Moses, Makin e Taylor (2011), tendo existido intervenção 

terapêutica e dois momentos de avaliação, mas participaram apenas três sujeitos. 

Neste caso, os resultados não revelaram diferenças entre prova de nomeação e 

discurso espontâneo nos sujeitos com afasia fluente, mas esta diferença foi encontrada 

no sujeito com afasia não-fluente. 

Considerando, assim, a eventualidade de o tipo afasia (não-fluente/fluente) ter 

alguma influência na capacidade de evocação verbal, também os trabalhos de Manning 

e Warrington (1996) e por Schwartz e Hodgson (2002) equacionam essa possibilidade. 

No entanto, os resultados baseiam-se em estudos de caso, que inclusive apresentam 

afasia não-fluentes de grau grave. Tal como foi exposto anteriormente, os discursos 

não fluentes de graus mais graves podem restringir-se à produção de palavras de 

conteúdo, ou seja, maioritariamente nomes e verbos, observando-se nestes casos 

enormes dificuldades em produzir fala encadeada. Assim, é de esperar melhores 

competências em prova de nomeação do que em discurso, já que este é quase 

impossível de realizar. Poderão, então, estas conclusões ser verdade, mas apenas no 

caso de discursos não-fluentes com menor grau de gravidade? Esta foi, também, uma 

das questões levantadas no presente trabalho. 

Larfeuil e Dorze (1997) também propõem algumas medidas de análise 

quantitativa a nível do discurso. Utilizaram inúmeros parâmetros, nomeadamente a 

contabilização e classificação de elementos evidenciado dificuldades de evocação 

verbal, episódios correctos de evocação verbal, análise de conteúdo, duração do 

discurso, análise do tipo de palavras, proporção de cada classe gramatical, entre 

outras. Toda esta análise parece ser, mais uma vez, muito demorada, contudo, os 

parâmetros referentes à evocação verbal revelaram dados interessantes no que diz 

respeito ao grau de gravidade. Os autores compararam afásicos em fase aguda e 

afásicos em fase crónica no discurso semi-espontâneo através da descrição de uma 

imagem complexa. Os resultados da contabilização de manifestações de dificuldades 

de evocação verbal e também dos episódios correctos de evocação verbal, revelaram 

existir uma correlação entre a gravidade do defeito de linguagem e a evocação verbal, 
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ou seja, quando a gravidade diminuía os sujeitos apresentavam melhor capacidade de 

evocação verbal.  

Mayer e Murray (2003) analisaram a influência da gravidade da perturbação da 

linguagem nas competências de evocação verbal em sujeitos com afasia de grau 

moderado e ligeiro, bem como Grande, Hussmann, Bay, Christoph, Piefke, Willmes e 

Huber (2008). Os autores dos dois estudos dividiram os participantes em dois grupos 

(gravidade moderada e gravidade ligeira) e foi assim que analisaram essa relação. Em 

ambos os trabalhos, os resultados não revelaram a existência de uma correlação nas 

medidas utilizadas entre os diferentes contextos de produção verbal e o grau de 

gravidade.  

Ainda assim, no trabalho de Mayer e Murray (2003), os sujeitos com afasia ligeira 

revelaram melhor capacidade de evocação de nomes e verbos do que os sujeitos com 

afasia moderada, existindo diferenças nos diferentes contextos de produção verbal. Os 

autores verificaram existir melhor capacidade de evocação verbal no discurso 

espontâneo em relação ao discurso semi-espontâneo e a prova de nomeação, bem 

como melhores competências no discurso semi-espontâneo em relação à nomeação, 

nos sujeitos com afasia ligeira em relação aos sujeitos com afasia moderada. 

Desta forma, estes resultados ao não serem consensuais levantam a necessidade 

de se continuar a explorar a importância destes factores, tanto a nível do tipo de afasia 

(não-fluente/fluente/sequelas) como do grau de perturbação do defeito de linguagem. 
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III. PROBLEMAS EM ESTUDO 

 

Questão orientadora e hipóteses 

 

O facto de não existir consenso na literatura acerca das questões que têm sido 

exploradas ao longo deste trabalho é, em certa forma, justificado pela diversidade de 

medidas utilizadas e diferenças metodológicas entre os diversos estudos, e pela 

variabilidade existente a nível da produção de discurso. O tipo de amostra utilizada, a 

presença ou não de um estímulo visual, o método de classificação dos dados 

recolhidos e os parâmetros considerados são exemplos de alguns factores que podem 

influenciar a forma como se poderá quantificar e analisar os dados recolhidos através 

diferentes contextos. 

Efectivamente existem diferenças óbvias entre contextos de produção verbal, 

cada um com um conjunto de vantagens e desvantagens, daí que não seja fácil 

encontrar medidas que sejam válidas e fiáveis. Todavia, continua a ser importante a 

avaliação em contextos de comunicação mais naturais nas pessoas com afasia e 

sequelas de afasia, contribuindo para uma melhor caracterização das suas dificuldades 

e permitindo medir de forma mais efectiva as suas competências comunicacionais no 

dia-a-dia. Apesar das semelhanças e diferenças encontradas entre os vários trabalhos 

na análise quantitativa da capacidade de evocação verbal em tarefas de nomeação e 

de discurso, a principal limitação referida pela maioria relaciona-se com o tempo 

excessivo que é necessário para realizar as medidas de análise referidas.  

Alguns autores revelaram que a capacidade de evocação de palavras é melhor 

em discurso do que em prova de nomeação por confrontação visual (Pashek e 

Tompkins, 2002; Mayer & Murray, 2003), enquanto outros encontraram resultados 

contrários, verificando melhores competências de evocação verbal em prova de 

nomeação do que em discurso (Manning e Warrington, 1996; Schwartz & Hodgson, 

2002). Parecem, ainda, existir diferenças na capacidade de evocação verbal entre 

discurso semi-espontâneo e espontâneo (Mayer & Murray, 2003). 

A maioria dos autores consideram existir uma relação entre as tarefas de 

nomeação por confrontação visual e o desempenho no discurso ao nível da capacidade 

de evocação verbal (Conroy, Sage & Ralph, 2009; Herbert, Hickin, Howard, Osborne & 

Best, 2008; Hickin, Best, Herbert, Howard & Osborne, 2001; Mayer & Murray, 2003; 
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Pashek & Tompkins, 2002), apesar de alguns não encontraram qualquer correlação 

(Best, Grassly, Greenwood, Herbert, Hickin & Howard, 2011). 

Para além da análise da influência do contexto de produção verbal na capacidade 

de evocação verbal e a relação existente entre as diferentes provas, parece ser 

igualmente importante tentar explorar a influência do tipo de afasia (não-

fluente/fluente/sequelas) e do grau de gravidade da perturbação de linguagem. 

Também a nível destas variáveis os resultados encontrados na literatura não são 

consensuais e levantam algumas questões metodológicas, principalmente sobre a 

forma de analisar esta influência.   

A leitura e reflexão sobre os estudos apresentados permitiu encontrar uma forma 

de responder às questões colocadas ao longo deste trabalho, para melhor ir de 

encontro aos objectivos de estudo estabelecidos inicialmente. A realização de uma 

análise relativamente simples de aplicar a amostras de discurso e que não fosse muito 

demorada era essencial, mas a preocupação em utilizar medidas válidas e fiáveis 

também não pôde ser descurada. 

Neste contexto, o estudo de Mayer e Murray (2003) destaca-se, de entre todos, 

ao revelar que os juízes que realizaram a análise proposta por estes autores (um 

terapeuta da fala e dois mestrandos em ciências da fala e da audição) não 

necessitaram de treino prévio, tendo como referência para a avaliação apenas 

instruções escritas, pelo que o tipo de análise apresentada parece ser simples. Por 

outro lado, revelam também ser relativamente rápida a cotação e cálculo das 

percentagens referentes às medidas de evocação verbal utilizadas por estes autores, o 

que é especialmente importante na prática clínica. Outro aspecto importante relaciona-

se com a obtenção de valores de percentagem em vez de valores absolutos, sendo por 

isso possível a comparação entre discurso e tarefa de nomeação.  

O trabalho de Mayer e Murray (2003) foi, portanto, o estudo que serviu de linha de 

base para a realização do presente trabalho pelas vantagens referidas relativamente ao 

tipo de análise efectuada, considerando-se de interesse desenvolver um trabalho que 

pudesse responder às seguintes questões: 

1. Nas pessoas com afasia ou sequelas de afasia haverá melhor capacidade de 

evocação de palavras (nomes e verbos) no discurso do que em tarefas de 

nomeação por confrontação visual? 
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2. Haverá correlação na capacidade de evocação de palavras entre prova de 

nomeação e o discurso? 

3. Essa capacidade estará dependente do tipo de afasia (não-

fluente/fluente/sequelas)? 

4. Haverá correlação entre esta capacidade e a gravidade do defeito de 

linguagem? 

 

Relativamente a estas questões, considerando a revisão de literatura efectuada e 

a prática clínica, foram equacionadas as seguintes hipóteses: 

 Hipótese 1: as pessoas com afasia ou sequelas de afasia têm melhores 

resultados na evocação de palavras: 

o no discurso (espontâneo e semi-espontâneo) relativamente a tarefa de 

nomeação de imagens; 

o na produção de discurso espontâneo relativamente ao discurso semi-

espontâneo; 

 Hipótese 2: existe uma correlação positiva e significativa na capacidade de 

evocação de palavras entre prova de nomeação por confrontação visual e o 

discurso (espontâneo e semi-espontâneo); 

 Hipótese 3: as pessoas com sequelas de afasia têm melhores resultados na 

evocação de palavras, nas diferentes provas, do que as pessoas com afasia 

não-fluente ou fluente; 

 Hipótese 4: existe uma correlação positiva e significativa entre a gravidade 

do defeito de linguagem e a capacidade de evocação de palavras. 

 

Para ser possível medir e comparar os resultados entre a prova de nomeação e 

os dois tipos de discurso, seguiu-se, em alguns aspectos, a metodologia utilizada por 

Mayer e Murray (2003), que utilizaram uma forma particular de quantificar a capacidade 

de evocação verbal em discurso e, simultaneamente, em prova de nomeação. Assim, 

para cada contexto de produção verbal foi apurada a respectiva percentagem de 

Evocação de Palavras (%EP) de cada categoria gramatical (nomes e verbos) (sendo 

esta a medida correspondente à percent Word Retrieval - %WR do estudo original). No 

presente trabalho não foram utilizadas as medidas complementares de análise do 

estudo de Mayer e Murray (2003), correspondentes a percent substantive verbs - %SV 

e percent corrected errors - %CERR, dadas as limitações referidas por estes autores a 
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nível destas medidas, principalmente por considerarem ser importante comparar os 

resultados obtidos com pessoas sem patologia neurológica. 

Com este trabalho pretende-se, então, contribuir para o aumento do 

conhecimento sobre a capacidade de evocação de palavras em sujeitos com afasia e 

sequelas de afasia, para além da possibilidade de se encontrar uma forma válida de 

avaliação quantitativa destas competências em discurso semi-espontâneo e 

espontâneo. 

 

Tipo de estudo 

 

O estudo referido neste trabalho apresenta um desenho quasi-experimental do 

tipo descritivo-comparativo. Foi utilizada uma amostra não probabilística de sujeitos 

com afasia e sequelas de afasia, com o propósito de comparar os resultados a nível da 

evocação de palavras (nomes e verbos) em três contextos de produção verbal oral, 

nomeadamente tarefa de nomeação, discurso semi-espontâneo e discurso espontâneo. 

Os resultados serão analisados de acordo com as seguintes variáveis 

independentes: 1) tipo de prova – nomeação por confrontação visual, discurso semi-

espontâneo  e  discurso  espontâneo;  2)  tipo de afasia – não fluente/fluente/sequelas;  

3) grau de gravidade do defeito de linguagem – medido através do QA. Pretende-se 

saber qual a influência que estas variáveis têm nos resultados das variáveis 

dependentes, sendo elas a %EPnomes e %EPverbos.   
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IV. METODOLOGIA 

 

População alvo e participantes 

 

Neste trabalho fizeram parte da amostra 13 sujeitos adultos com perturbação 

adquirida da linguagem, considerando os seguintes critérios de selecção: 

a) Uma única lesão cerebral de etiologia vascular ocorrida no hemisfério 

esquerdo com pelo menos um mês de evolução; 

b) Lateralidade dextra; 

c) Português Europeu como língua materna; 

d) Quatro ou mais anos de escolaridade; 

e) Ausência de défices sensoriais (auditivos ou visuais) que não estivessem 

corrigidos; 

f) Ausência de perturbações psiquiátricas, psicológicas ou outras que 

pudessem afectar as competências de linguagem; 

g) Diagnóstico de Afasia (de qualquer tipo) ou Sequelas de Afasia, com um 

QA superior a 50%, de acordo com resultados obtidos na BAAL. 

 

Foi importante considerar o critério referente à escolaridade, excluindo-se sujeitos 

iletrados, de forma a eliminar a influência em relação ao tipo de estímulos visuais que 

iriam ser utilizados, neste caso desenhos. Segundo Reis, Guerreiro e Castro-Caldas 

(1994), indivíduos iletrados sem lesão neurológica apresentam resultados 

significativamente inferiores aos de indivíduos letrados, também sem lesão neurológica, 

em provas de nomeação de desenhos e de fotografias, o que não acontece quando 

são utilizados objectos. 

Não foram feitas restrições quanto ao tipo de afasia para a inclusão neste estudo, 

mas sim apresentarem um valor mínimo de QA. Este critério surgiu da necessidade de 

excluir indivíduos com elevado defeito de linguagem, pois a análise de discurso que se 

pretende realizar neste trabalho seria muito difícil nesses casos.  

Estabeleceu-se, ainda, um critério relativo ao número mínimo de palavras 

produzidas nos dois tipos de discurso, no qual apenas poderiam ser incluídos no 

estudo os participantes que produzissem no mínimo 200 palavras. Este critério foi 

considerado tendo em conta um valor intermédio determinado pelo autor deste 

trabalho, considerando os autores Mayer e Murray (2003) e Lind, Kristoffersen, Moen e 
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Simonsen (2009). Por este motivo, foram excluídos dois sujeitos de um total de 15 que 

foram avaliados.  

Dos 13 participantes (Quadro 2), 10 são do sexo feminino e três do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 43 e os 85 anos. A maioria dos sujeitos 

frequentou apenas quatro anos de escola. Apresentavam afasias de tipo não-fluente 

(n=3), fluente (n=6) e sequelas de afasia (n=4), com um QA compreendido entre 60% e 

95%. A maioria dos participantes encontrava-se em fase crónica após etiologia, sendo 

que um sujeito tinha menos de seis meses de evolução. Do total dos 13, oito ainda 

mantém o acompanhamento em terapia da fala (intervenção em grupo na maioria dos 

sujeitos).  

 

 

Quadro 2. Caracterização da amostra 

Sujeito Idade 
(anos) 

Sexo Anos 
Escola 

Diagnóstico QA 
(%) 

Tempo 
Evolução 
(meses) 

Mantém 
TF 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

76 

58 

59 

62 

67 

58 

43 

73 

78 

70 

85 

73 

73 

F 

F 

M 

M 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

M 

F 

F 

4 

8 

10 

4 

4 

16 

4 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

Broca (NF) 

T. Motora (NF) 

Condução (Fl) 

Anómica (Fl) 

Sequelas (S) 

Sequelas (S) 

Sequelas (S) 

Anómica (Fl) 

Condução (Fl) 

Condução (Fl) 

T. Motora (NF) 

Anómica (Fl) 

Sequelas (S) 

71 

87 

71 

83 

95 

94 

95 

90 

73 

60 

86 

86 

95 

32 

51 

23 

16 

3 

10 

46 

48 

29 

27 

24 

9 

34 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Legenda: F – Feminino; M – Masculino; NF – Não Fluente; Fl – Fluente; S – Sequelas. 

 

 

Os participantes surgiram de duas formas. Quatro sujeitos eram utentes que se 

encontravam a ser acompanhados em Terapia da Fala em ambulatório, no Serviço de 

Neurologia do Hospital de Santa Maria do Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE. Todos 

os outros participantes eram utentes que a terapeuta da fala, autora deste trabalho, já 
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tinha acompanhado na sua prática clínica no Hospital do Espírito Santo de Évora, 

EPE., e que contactou para o devido efeito. 

 

Instrumentos de colheita de dados 

 

Os dados das produções verbais orais dos sujeitos da amostra foram obtidos 

através de três contextos distintos: nomeação, discurso semi-espontâneo e discurso 

espontâneo. 

A prova de nomeação era constituída por dois conjuntos de imagens de forma a 

elicitar a nomeação de substantivos e a nomeação de verbos (acções). No estudo de 

Mayer e Murray (2003) foi utilizado um teste de nomeação composto por 37 imagens 

de substantivos e 21 de acções. No presente trabalho considerou-se ser importante 

utilizar mais estímulos, utilizando-se 50 estímulos para nomeação de substantivos e 30 

estímulos para nomeação de verbos (ver a lista dos estímulos em Apêndice I). Com um 

maior número de estímulos pretendeu-se dar mais validade ao estudo, aumentando a 

quantidade e variedade de respostas. 

As imagens referentes aos substantivos fazem parte do teste de nomeação de 

Snoodgrass e Vanderwart que inclui 260 estímulos desenhados a traço preto, 

apresentados em folha de tamanho A5 de fundo branco (Snoodgrass & Vanderwart, 

1980). Em Portugal, no Laboratório de Estudos da Linguagem do Centro de Estudos 

Egas Moniz, foram apurados 103 estímulos a partir do teste original, selecção baseada 

em acertos superiores a 85% e que não eram afectados pela escolaridade ou pela 

idade dos sujeitos, resultados obtidos através de outra investigação1. Cada um dos 103 

itens encontrava-se caracterizado com a referência da percentagem de acertos e do 

patamar de frequência em que se incluem na Língua Portuguesa. Para o presente 

trabalho foram utilizados 50 estímulos, que foram triados de forma aleatória simples 

através de sorteio. Nesta selecção manteve-se a mesma percentagem de estímulos de 

cada patamar de frequência de palavras, de forma a controlar esta influência. 

Em relação às imagens de acções, estas foram seleccionadas a partir de um 

banco de imagens de apoio à comunicação do Centro de Recursos do Ministério da 

Educação (sem data). Trata-se de estímulos desenhados a traço preto, em folha de 

                                            
1
   

Investigação efectuada no âmbito da realização das Monografias de licenciatura de Inês Lopes, Marília 
Mendes e Simone Lago, 2006/07, Escola Superior de Saúde do Alcoitão, SCML. 
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tamanho A5 de fundo branco, onde decorre uma única acção. Foram utilizadas 57 

imagens e realizou-se um ensaio prévio a três pessoas adultas com mais de 50 anos 

de idade e no mínimo quatro anos de escolaridade, sem patologia neurológica, 

psiquiátrica ou psicológica, de forma a eliminar as imagens que sugeriam dúvidas na 

acção a nomear. Após a análise das respostas dos sujeitos controlo, 11 estímulos 

foram eliminados, uma vez que foram registadas diferentes respostas. Dos restantes 

47, existiam alguns que permitiam nomear a mesma acção (especificamente cinco 

acções, estando cada uma representada por duas imagens), tendo sido seleccionada 

aleatoriamente uma das duas imagens para cada acção, através de sorteio. Por fim, 

dos 42 estímulos já obtidos, realizou-se novo sorteio para obter os 30 estímulos que 

foram utilizadas neste trabalho. 

O discurso semi-espontâneo foi obtido através da descrição de imagens 

complexas, que fazem parte de um jogo de interacção social (Sound Lotto Set; LDA, 

1981). Cada imagem é de tamanho A4, sendo possível descrever diversas 

acções/acontecimentos que decorrem num determinado contexto ilustrado em desenho 

a cores. Do total de quatro imagens que compõem o jogo, foram seleccionadas duas 

que se considerou apresentarem situações que melhor poderiam promover a produção 

de discurso: imagem de uma quinta e a imagem de uma rua movimentada de uma 

cidade. Foi igualmente realizado um ensaio prévio aos três sujeitos já referidos atrás. 

Pretendeu-se com este ensaio confirmar se as imagens teriam potencial para a 

produção de discurso com, pelo menos, 300 palavras, o que se veio a confirmar. 

Em relação à recolha de discurso espontâneo, foi construído um guião de 

entrevista (Apêndice II) com quatro perguntas de resposta aberta relacionadas com a 

profissão, interesses pessoais, rotina diária e opinião sobre um tema actual. 

 

Procedimentos 

 

Cada um dos sujeitos participantes neste estudo foi avaliado individualmente pela 

autora deste trabalho, numa sala sem ruído. No caso dos sujeitos acompanhados em 

Terapia da Fala no Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria do Centro 

Hospitalar Lisboa Norte, EPE, efectuou-se um pedido de autorização para realização 

do estudo à entidade de saúde, o qual foi aceite pela Comissão de Ética para a Saúde 

e aprovado pelo Conselho de Administração. 
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Todas as produções verbais orais de cada sujeito foram gravadas através de um 

gravador digital da marca Olympus (referência: Digital Voice Recorder WS-750M). Os 

pormenores das tarefas a realizar foram explicados aos participantes através de 

instruções simples. Todos os sujeitos concordaram em participar e assinaram o 

consentimento informado elaborado no contexto deste trabalho. A ordem de 

apresentação das provas foi realizada de forma aleatória, pré-estabelecida para cada 

sujeito (Apêndice III). 

 

Análise dos dados 

 

Os dados obtidos através das três provas foram transcritos de forma integral pela 

autora deste trabalho. No caso da produção de parafasias fonológicas e neologismos 

utilizou-se a transcrição fonética recorrendo ao Alfabeto Fonético Internacional. Após a 

transcrição, foram consideradas para análise as primeiras palavras de cada amostra de 

discurso, no mínimo 200 palavras e no máximo 300, sendo apenas excluídas desta 

contagem as produções ininteligíveis e elementos verbais ou não-verbais considerados 

pausas preenchidas.  

Após a transcrição, para a análise dos dados foram adoptados os mesmos 

critérios de Mayer e Murray (2003). Considerando cada amostra de produção verbal foi 

contabilizada a totalidade de nomes e verbos produzidos, com as seguintes excepções: 

 Quando se tratava de elementos de discurso modelador, ou seja, frases em 

que o sujeito fala de si ou se inclui nessa expressão; verbos ou expressões 

verbais em que a função não era a transmissão da informação pretendida. 

Exemplo: “há coisas que até parece mentira”; 

 Nomes e verbos que faziam parte de circunlóquio ou de autocorrecções eram 

contados apenas como a primeira apresentação (exemplo: “é para cortar… é 

uma coisa que serve para cortar…”, foi contado apenas um verbo); 

 Quando uma palavra era repetida como forma de dar ênfase ao discurso 

(exemplo: “mãe, mãe, anda cá”) ou para enumeração (exemplo: “uma galinha, 

outra galinha”, apontando para a imagem), contou-se a totalidade de nomes e 

verbos produzidos; nas restantes situações contou-se apenas uma vez 

(exemplo: “ele caiu e….caiu e ficou magoado”); 

 Os verbos ser e estar não foram contabilizados como verbos plenos; 
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 Pronomes e numerais não foram contabilizados como nomes. 

 

Em relação à prova de nomeação de imagens foi considerada a totalidade dos 

dados recolhidos. 

Foram também contabilizados os erros ocorridos em cada classe gramatical, 

considerando os mesmos critérios de Mayer e Murray (2003), sendo eles os seguintes: 

 Palavras precedidas por pausas (preenchidas ou vazias) superiores a dois 

segundos;  

 Palavras precedidas ou acompanhadas por comentários indicando 

dificuldade; 

 Auto-correcções; 

 Parafasias; 

 Omissão óbvia de um constituinte sintáctico essencial (verbo principal ou um 

nome) (erros de concordância não foram considerados, como por exemplo, a 

incorrecta conjugação de um tempo verbal). 

 

Posteriormente procedeu-se ao cálculo da %EPnomes e %EPverbos para cada 

prova. Para cada amostra de discurso, a %EP foi determinada a partir do número de 

palavras produzidas correctamente e o número de erros ocorridos, considerando-se as 

duas classes gramaticais: nomes e verbos. Desta forma, para a %EPnomes, o total de 

nomes correctos foi dividido pelo número total de nomes produzidos, ou seja, a soma 

dos correctos e incorrectos, multiplicando-se depois por 100 de forma a obter uma 

percentagem, como se pode observar no Quadro 3. O mesmo foi realizado para os 

verbos (Quadro 3).  

Após a análise dos dados e a obtenção dos valores referentes às medidas 

quantitativas da evocação de palavras nas diferentes provas, foi construída uma base 

de dados utilizando o software SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 

17.0 para Windows7, com o fim de realizar o tratamento estatístico dos resultados. O 

nível de significância utilizado em todos os testes estatísticos foi de 0.05. 

Por forma a analisar os resultados efectuou-se estatística inferencial utilizando 

testes paramétricos e não paramétricos. Nas análises onde foram incluídos todos os 

sujeitos da amostra (n=13) utilizou-se estatística paramétrica, uma vez que as variáveis 

analisadas correspondiam a escalas intervalares e se confirmou a existência de 
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normalidade através dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Recorreu-se a 

estatística não paramétrica nas situações em que a amostra foi dividida em grupos. 

 

Quadro 3. Fórmulas de cálculo das %EP 

Classe 

Gramatical 

   
Fórmula 

   

 

Nomes 

 

         
                   

                                          
      

 

Verbos 
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V. RESULTADOS 

 

Os resultados serão apresentados de seguida de acordo com as questões 

levantadas e as hipóteses formuladas neste trabalho. 

 

 

1. Evocação de palavras em função do tipo de prova 

 

Apresenta-se, de seguida, os resultados referentes à Hipótese 1: as pessoas 

com perturbação adquirida da linguagem têm melhores resultados na evocação de 

palavras: 

a) no discurso (espontâneo e semi-espontâneo) relativamente a tarefas de 

nomeação de imagens; 

b) na produção de discurso espontâneo relativamente ao discurso semi-

espontâneo. 

 

Para testar esta hipótese considerou-se a totalidade da amostra, ou seja, um 

único grupo constituído pelos 13 sujeitos participantes no estudo, analisados nas três 

provas distintas: nomeação, discurso semi-espontâneo e discurso espontâneo. Após 

confirmar-se a existência de normalidade através dos testes de Kolmogorov-Smirnov e 

Shapiro-Wilk, utilizou-se o teste ANOVA para amostras dependentes (Quadro 4). Neste 

quadro também se encontram os valores de média e desvio-padrão referentes à %EP 

(nomes e verbos) obtidos em cada tipo de prova. 

 

Quadro 4. Evocação de palavras em função do tipo de prova 

 Nomeação 
Discurso semi-

espontâneo 
Discurso 

espontâneo 
F gl p 

 Média +DP Média + DP Média + DP    

%EPnomes 78,15 + 13,80 80,92 + 9,31 90,54+ 6,21 8,057 1,374 0,007 

%EPverbos 74,38 + 15,52 83,00 + 9,68 89,15 + 6,53 8,091 1,311 0,008 

 

 

O teste ANOVA para amostras dependentes revelou a existência de uma 

diferença significativa entre as diferentes provas, respectivamente na %EPnomes e 
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%EPverbos. Para saber quais as provas que diferem entre si recorreu-se à análise 

Post-Hoc, estando os resultados apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5. Comparação entre provas na capacidade de evocação de palavras 

 
Nomeação versus 

Discurso  
semi-espontâneo 

Nomeação versus 
Discurso espontâneo 

Discurso  
semi-espontâneo 

versus  
Discurso espontâneo 

%EPnomes p = 0,426 p = 0,010 p = 0,000 

%EPverbos p = 0,093 p = 0,002 p = 0,020 

 

 

Como se pode verificar no Quadro 5, não há diferenças entre a nomeação e o 

discurso semi-espontâneo. Contudo, existem diferenças significativas entre a prova de 

nomeação e o discurso espontâneo, tanto na %EPnomes como na %EPverbos. No 

discurso espontâneo, os sujeitos apresentaram uma melhor capacidade de evocação 

de palavras do que na nomeação (Quadro 4), o que vem comprovar de forma parcial a 

Hipótese 1a. 

Relativamente à Hipótese 1b e tal como se pode verificar no Quadro 5, existem 

diferenças significativas na capacidade de evocação de palavras entre discurso semi-

espontâneo e o discurso espontâneo, igualmente na %EPnomes e na %EPverbos. No 

discurso espontâneo, os sujeitos apresentaram uma melhor capacidade de evocação 

de palavras relativamente ao discurso semi-espontâneo (Quadro 4), o que vem 

comprovar a Hipótese 1b. 

 

 

2. Evocação de palavras: relação entre nomeação e discurso 

 

Apresenta-se, de seguida, os resultados referentes à Hipótese 2: existe uma 

correlação positiva e significativa na capacidade de evocação de palavras entre prova 

de nomeação por confrontação visual e o discurso (espontâneo e semi-espontâneo). 

Uma vez que já anteriormente se confirmou a existência de normalidade através 

dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, utilizou-se o teste de correlação de 

Pearson, estando os resultados apresentados no Quadro 6. Como se pode observar, 

os resultados revelam uma correlação significativa positiva moderada entre a 



“A capacidade de evocação verbal em pessoas com afasia:  
estudo comparativo sobre a produção de nomes e verbos em três contextos de produção verbal” 

  

  39 
 

%EPnomes e a %EPverbos na prova de nomeação. Este resultado indica que quanto 

melhor é a evocação de nomes em prova de nomeação de imagens por confrontação 

visual, melhor é a evocação de verbos no mesmo tipo de prova.  

 

Quadro 6. Relação entre a prova de nomeação e o discurso (semi-espontâneo e 

espontâneo), a nível da evocação de palavras 

 

 Nomeação 
Discurso  

semi-espontâneo 

Discurso espontâneo 

 %EPnomes %EPverbos %EPnomes %EPverbos %EPnomes %EPverbos 

Nomeação 

%EP 

nomes 

R 

p 
— 

0,673 

0,012 

0,508 

0,076 

-0,176 

0,565 

0,108 

0,726 

0,244 

0,422 

%EP 

verbos 

R 

p 
 — 

0,698 

0,008 

0,148 

0,630 

0,507 

0,077 

0,550 

0,051 

 

 

O mesmo teste também revela uma correlação significativa positiva moderada 

entre a %EPverbos em prova de nomeação e a %EPnomes em discurso semi-

espontâneo. Este resultado indica que quanto melhor é a evocação de verbos em 

prova de nomeação, melhor é a evocação de nomes em discurso semi-espontâneo. 

Não existe relação ao nível da evocação de palavras, nomes ou verbos, entre a 

prova de nomeação e o discurso espontâneo.  

 

 

3. Evocação de palavras em função do tipo de afasia 

 

Apresenta-se, de seguida, os resultados referentes à Hipótese 3: as pessoas 

com sequelas de afasia têm melhores resultados na evocação de palavras, nas 

diferentes provas, do que as pessoas com afasia não-fluente ou fluente. 

Para testar esta hipótese foram comparados os resultados dos três grupos com 

diferentes tipos de afasia: afasias não-fluentes, afasias fluentes e sequelas de afasia. 

Uma vez que os grupos tinham dimensão muito reduzida, utilizou-se o teste não 

paramétrico Kruskal-Wallis. Os resultados deste teste e os valores de média e desvio-

padrão das %EP para cada grupo encontram-se apresentados no Quadro 7. 

Verifica-se que existem diferenças entre grupos no discurso espontâneo, tanto 

para nomes como para verbos, e na nomeação, mas apenas nos verbos.  
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Quadro 7. Evocação de palavras em função do tipo de afasia 

 
Não-Fluentes 

(n=3)  

Fluentes 
(n=6) 

Sequelas 
Afasia 

(n=4) 

Qui-
quadrado 

p 

Nomeação 

%EPnomes 81,33±11,02 70,33±15,25 87,50±6,61 4,669 0,097 

%EPverbos 63,33±3,51 67,33±12,28 93,25±2,87 8,078 0,018 

Discurso 

semi-

espontâneo 

%EPnomes 72,00±10,58 81,00±7,78 87,50±5,80 3,943 0,139 

%EPverbos 78,00±10,54 84,67±8,09 84,25±12,61 0,906 0,636 

Discurso 

espontâneo 

%EPnomes 82,33±3,06 91,33±4,63 95,50±3,32 6,946 0,031 

%EPverbos 81,67±7,09 89,67±4,50 94,00±3,92 6,011 0,050 

 

Uma vez que através do teste Kruskal-Wallisnão não é possível averiguar 

especificamente quais os grupos que diferem entre si nas situações referidas, realizou-

se uma análise Post-Hoc através de vários testes Mann-Whitney. Os resultados 

encontram-se no Quadro 8. 

 

Quadro 8. Análise Post-Hoc através do teste Mann-Whitney: comparação entre tipos de 

afasia 

  
Não-Fluentes versus 

Fluentes 
Não-Fluentes versus 
Sequelas de Afasia 

Fluentes versus 
Sequelas Afasia 

Nomeação %EPverbos 
U=6,000 

p=0,435 

U=0,000 

p=0,032 

U=0,000 

p=0,010 

Discurso 
espontâneo 

%EPnomes 
U=1,000 

p=0,039 

U=0,000 

p=0,032 

U=5,500 

p=0,163 

%EPverbos 
U=3,000 

p=0,120 

U=0,000 

p=0,034 

U=5,000 

p=0,132 

 

Como se pode observar, existem diferenças significativas na capacidade de 

evocação de palavras na prova de discurso espontâneo entre os grupos de pessoas 

com sequelas de afasia e as pessoas com afasia não-fluente, tanto na %EPnomes 

como na %EPverbos. Tal como se pode observar no Quadro 7, as pessoas com 

sequelas de afasia apresentam melhor a capacidade de evocação de palavras (nomes 

e verbos) no discurso espontâneo do que as pessoas com afasia não-fluente. Verifica-
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se o mesmo resultado entre estes dois grupos na prova de nomeação, mas 

relativamente à %EPverbos. 

Ainda no discurso espontâneo (Quadro 8), verifica-se que o desempenho das 

pessoas com sequelas de afasia nas competências analisadas não difere de forma 

significativa do grupo de pessoas com afasia fluente. O grupo de pessoas com 

sequelas de afasia apresenta resultados ligeiramente melhores na evocação de 

palavras no discurso espontâneo do que as pessoas com afasia fluente (Quadro 7), no 

entanto essa diferença não é estatisticamente significativa. Entre estes dois grupos 

apenas se encontraram diferenças significativas a nível da %EPverbos na prova de 

nomeação, tendo melhor capacidade de evocação de verbos o grupo de pessoas com 

sequelas de afasia.  

Entre os grupos de pessoas com afasia não-fluente e afasia fluente, verifica-se 

uma diferença estatisticamente significativa a nível da %EPnomes no discurso 

espontâneo, tendo melhor capacidade de evocação de nomes o grupo de pessoas com 

afasia fluente comparativamente com o grupo de pessoas com afasia não-fluente. Não 

foram encontradas outras diferenças entre estes dois grupos. 

Para além dos resultados já descritos, considerou-se pertinente analisar 

qualitativamente as médias das %EP entre cada grupo, uma vez que a amostra era 

muito pequena. Desta forma, representou-se graficamente os resultados obtidos em 

cada prova nas Figuras 1, 2 e 3, que representam respectivamente os resultados 

obtidos na nomeação, discurso semi-espontâneo e discurso espontâneo. 

Assim, observa-se que o grupo de pessoas com afasia não fluente não apresenta 

resultados melhores no discurso coloquial (Figura 3) do que na nomeação (Figura 1) no 

que se refere à produção de substantivos. Neste grupo (n=3), os resultados obtidos nas 

duas provas são muito semelhantes no caso dos substantivos, contrariamente ao que 

foi revelado atrás nos resultados referentes à Hipótese 1 quando se analisou os 

resultados do grupo com todos os 13 participantes do estudo. No grupo de pessoas 

com afasia fluente é onde se observa melhor a progressão na capacidade de evocação 

de palavras, encontrando-se resultados sucessivamente melhores, ou seja, o discurso 

espontâneo é melhor que o discurso semi-espontâneo (Figura 2) que é melhor que a 

nomeação. 
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Figura 1. Comparação entre tipos de afasia na prova de nomeação 

 

 

 

Figura 2. Comparação entre tipos de afasia no discurso semi-espontâneo 

 

 

 

Figura 3. Comparação entre tipos de afasia no discurso espontâneo 
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Outra observação importante é que no discurso espontâneo (Figura 3) a 

percentagem de evocação de nomes e verbos é muito semelhante entre si, ou seja, em 

cada tipo de afasia a percentagem de produção de nomes e verbos é muito idêntica. 

Observa-se também um desempenho melhor do que em prova de nomeação (Figura 1) 

e em discurso semi-espontâneo (Figura 2), isto é, existem menos erros de evocação 

verbal, tanto na produção de nomes como de verbos, durante a produção de discurso 

espontâneo.  

 

 

4. Evocação de palavras: relação com o grau de gravidade da perturbação de 

linguagem 

 

Apresenta-se, de seguida, os resultados referentes à Hipótese 4: existe uma 

correlação positiva e significativa entre a capacidade de evocação de palavras e a 

gravidade do defeito de linguagem. 

Para testar esta hipótese foi-se averiguar a relação entre a capacidade de 

evocação de palavras (nomes e verbos) e o grau de gravidade do defeito de linguagem 

nos três contextos de produção verbal. Considerou-se a totalidade da amostra, ou seja, 

um único grupo constituído pelos 13 sujeitos participantes no estudo. Ao existir 

normalidade, utilizou-se o teste de correlação de Pearson, estando os resultados 

apresentados no Quadro 9. 

 

Quadro 9. Relação entre o QA e a capacidade de evocação de palavras 

 

 

Nomeação 
Discurso                        

semi-espontâneo 
Discurso espontâneo 

 %EPnomes %EPverbos %EPnomes %EPverbos %EPnomes %EPverbos 

QA 
R 0,439 0,689 0,508 0,245 0,442 0,330 

p 0,133 0,009 0,076 0,420 0,130 0,270 

 

Os resultados obtidos através do teste de correlação de Pearson revelam que 

apenas existe uma correlação significativa positiva moderada entre a %EPverbos e o 

QA na prova de nomeação. Este resultado revela que quanto maior o QA melhor é a 

capacidade de nomeação de verbos em prova de nomeação de imagens. Em todos os 

outros casos não existe relação com o QA.  
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VI. DISCUSSÃO 

 

As dificuldades de evocação verbal encontram-se no centro das alterações 

verificadas em pessoas com perturbação adquirida da linguagem (Brookshire, 2007; 

Larfeuil & Dorze, 1997; Mayer & Murray, 2003; Patterson & Chapey, 2008). A 

necessidade de encontrar uma medida válida para medir as competências de evocação 

verbal, capaz de ser utilizada tanto em prova de nomeação como em discurso, tem 

despoletado a realização de várias investigações nesta área. Este foi, inclusive, um dos 

objectivos da realização do presente trabalho. 

Os resultados obtidos demonstraram que a capacidade de evocação de palavras 

em sujeitos com afasia e sequelas de afasia é influenciada pelo contexto de produção 

verbal. Estas pessoas apresentam, então, uma capacidade de evocação de palavras 

(nomes e verbos) significativamente melhor na produção de discurso espontâneo 

relativamente ao discurso semi-espontâneo e também no discurso espontâneo 

relativamente a tarefa de nomeação. Não foram encontradas diferenças entre 

nomeação e discurso semi-espontâneo. 

A hipótese equacionada inicialmente tinha como pressuposto que as pessoas 

com perturbação adquirida da linguagem apresentariam melhor desempenho na 

evocação de palavras no discurso (tanto espontâneo como semi-espontâneo) 

relativamente a tarefas de nomeação de imagens, assim como na produção de 

discurso espontâneo relativamente ao discurso semi-espontâneo. A análise dos 

resultados não confirmou totalmente a hipótese, o que pode ser explicado por vários 

factores. 

Por um lado, durante a produção de discurso, os falantes têm a possibilidade de 

fazer uso dos vários níveis linguísticos, conseguindo, por exemplo, modificar a forma 

do enunciado ou procurar outras palavras e, assim, ultrapassar uma dificuldade de 

evocação verbal que possa surgir (Dell, Schwartz, Martin, Saffran & Gagnon, 1997). O 

mesmo não é possível durante uma prova de nomeação, visto que não existe outra 

alternativa senão produzir a palavra-alvo (Armstrong, 2000). No discurso semi-

espontâneo, o facto de o falante não poder alargar muito o seu leque de possibilidades 

a nível do conteúdo a transmitir, torna-o um contexto diferente da produção espontânea 

de discurso nas situações do dia-a-dia (Conroy, Sage & Ralph, 2009; Patterson & 

Chapey, 2008). 
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Os pressupostos equacionados tinham, ainda, como base os resultados 

encontrados por alguns autores que consideravam existir melhor capacidade de 

evocação de palavras em discurso do que em prova de nomeação por confrontação 

visual (Pashek & Tompkins, 2002; Mayer & Murray, 2003), existindo também diferenças 

na capacidade de evocação verbal entre discurso semi-espontâneo e espontâneo 

(Mayer & Murray, 2003), sendo melhor este último. 

Os resultados do presente trabalho vêm nesta mesma linha de base, salientando 

a importância da análise das competências de evocação de palavras em discurso, com 

principal relevância para o discurso espontâneo, tal como tinha sido considerado por 

vários autores (Armstrong, 2000; Prins & Bastiaanse, 2004; Boyle, 2011; Carragher, 

Conroy, Sage & Wilkinson, 2012; Mayer & Murray, 2003). Estes resultados vêm 

também apoiar a ideia de o discurso espontâneo ser ecologicamente mais válido do 

que o discurso semi-espontâneo (Armstrong, 2000; Prins & Bastiaanse, 2004). 

O facto de não terem sido encontradas diferenças entre discurso semi-

espontâneo e prova de nomeação está também de acordo com os resultados obtidos 

por Conroy, Sage e Ralph (2009). Neste tipo de discurso, é esperado que o falante 

utilize conceitos específicos apresentados, pré-determinados; no caso do presente 

trabalho, a partir das situações/acontecimentos das imagens complexas; o que é, em 

certa forma, semelhante ao que acontece em prova de nomeação, com a diferença que 

neste caso se pretende a produção de uma única palavra. 

Contudo, um resultado diferente foi encontrado por Mayer e Murray (2003), que 

verificaram a existência de melhores competências de evocação verbal em discurso 

semi-espontâneo relativamente a tarefa de nomeação. Este facto poderá estar 

relacionado com diferenças metodológicas entre os dois estudos, principalmente no 

que diz respeito às características da amostra, visto que no presente trabalho foram 

incluídos indivíduos com sequelas de afasia. Ainda assim, apesar de não terem sido 

encontradas diferenças estatisticamente significativas, a observação dos resultados 

médios obtidos, tanto na %EPnomes como a %EPverbos, revelam ser ligeiramente 

melhores em discurso semi-espontâneo do que em tarefa de nomeação. Estes 

resultados vêm, mais uma vez, confirmar que esta é uma área que deve continuar a ser 

explorada. 

Os resultados apresentados poderão, apesar de tudo, ter sido influenciados pelo 

facto de a maioria dos sujeitos apresentarem afasia fluente e sequelas de afasia, sendo 
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apenas três os sujeitos com afasia não-fluente. A análise qualitativa dos resultados em 

função do tipo de afasia demonstrou que o grupo de pessoas com afasia não fluente 

não apresentou resultados melhores no discurso coloquial do que na nomeação no que 

se refere à produção de substantivos, tendo sido obtidos resultados muito semelhantes 

nas duas provas, contrariamente ao que se verificou quando se analisou os resultados 

do grupo todo. No grupo de pessoas com afasia fluente foi onde se observou melhor a 

progressão na capacidade de evocação de palavras, encontrando-se resultados 

sucessivamente melhores em discurso espontâneo, que é melhor do que o discurso 

semi-espontâneo e do que a nomeação, tal como sugerido por Mayer e Murray (2003). 

Desta forma, parece que em pessoas com afasias de grau menos grave, como é 

o caso dos participantes neste estudo, a restrição da tarefa a um estímulo visual 

dificulta a sua performance ao nível de tarefas mais formais de avaliação da produção 

verbal, o que salienta a importância da nomeação por confrontação visual numa bateria 

de avaliação/diagnóstico da afasia. As diferenças encontradas no presente trabalho, 

que dão maior relevância ao discurso espontâneo, vêm de encontro ao referido por 

Dell, Schwartz, Martin, Saffran e Gagnon (1997), uma vez que em discurso espontâneo 

os falantes têm a possibilidade de fazer uso dos vários níveis linguísticos e, ao não 

terem de produzir conceitos específicos, fazem uso de um maior leque de opções 

disponíveis no seu léxico mental. Conseguem, portanto, recorrer a diversas estratégias 

que os tornam mais hábeis na sua performance linguística e comunicadores mais 

eficazes no seu contexto diário, sendo, por isso, mais fácil contornar dificuldades de 

evocação verbal. Neste sentido, a restrição da tarefa parece ter uma grande influência 

no desempenho destes sujeitos. 

Estes resultados revelam que a escolha de uma prova de avaliação das 

competências de evocação verbal deve sempre obedecer aos objectivos dessa mesma 

avaliação. Assim, no contexto da prática clínica, considera-se ser essencial avaliar 

estas competências a nível do discurso, principalmente quando o objectivo principal é 

caracterizar o desempenho da pessoa com afasia no seu contexto diário.  

Apesar das diferenças de desempenho encontradas, os resultados revelaram que 

entre a prova de nomeação e o discurso espontâneo não existe relação ao nível da 

evocação de palavras. Verificou-se apenas que existe uma correlação significativa 

positiva e moderada entre a capacidade de evocação de nomes e a capacidade de 

evocação de verbos na prova de nomeação, e que entre prova de nomeação e 



“A capacidade de evocação verbal em pessoas com afasia:  
estudo comparativo sobre a produção de nomes e verbos em três contextos de produção verbal” 

  

  47 
 

discurso semi-espontâneo existe uma correlação muito significativa positiva e 

moderada entre a capacidade de evocação de verbos e a capacidade de evocação de 

nomes.  

A hipótese equacionada inicialmente tinha como pressuposto que existiria uma 

correlação positiva e significativa na capacidade de evocação de palavras entre prova 

de nomeação por confrontação visual e o discurso (espontâneo e semi-espontâneo). 

No entanto, a análise dos resultados não confirmou a hipótese estabelecida. 

Os pressupostos equacionados na hipótese colocada eram baseados nos 

resultados obtidos pela maioria dos autores, que tinham encontrado a existência de 

uma relação entre as tarefas de nomeação por confrontação visual e o desempenho no 

discurso (espontâneo e semi-espontâneo) ao nível das competências de evocação 

verbal (Conroy, Sage & Ralph, 2009; Herbert, Hickin, Howard, Osborne & Best, 2008; 

Hickin, Best, Herbert, Howard & Osborne, 2001; Mayer & Murray, 2003; Pashek & 

Tompkins, 2002). Para estes autores, os resultados obtidos nas tarefas de nomeação 

estão relacionados com a capacidade de evocação verbal da pessoa com afasia 

durante a produção de discurso, sendo assim uma medida válida que pode ser 

generalizada para a produção de discurso. Assim, consideravam que os sujeitos que 

nomeiam melhor também apresentam melhor capacidade de evocação de palavras em 

discurso. Em oposição, outros autores não encontraram qualquer relação entre os 

resultados da nomeação e os vários parâmetros de análise do discurso (Best, Grassly, 

Greenwood, Herbert, Hickin & Howard, 2011). 

No presente trabalho, entre nomeação e discurso semi-espontâneo encontrou-se 

uma relação entre a capacidade de evocação de nomes e a capacidade de evocação 

de verbos. Este resultado, que indica melhor capacidade de evocação de verbos em 

discurso semi-espontâneo quanto melhor for a capacidade de evocação de nomes em 

prova de nomeação, foi também encontrado por Mayer e Murray (2003), com a 

diferença que no presente trabalho foi a única relação encontrada entre estes dois 

contextos de produção verbal.  

Outro resultado que está de acordo com Mayer e Murray (2003) é o facto de a 

capacidade de evocação de nomes e de verbos na prova de nomeação estar 

relacionada. Verifica-se que os sujeitos que melhor nomeiam substantivos, também 

apresentam melhor capacidade de nomeação de verbos. Este resultado pode 
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relacionar-se com o facto de os resultados apresentados em prova de nomeação 

serem mais estáveis (Best, Grassly, Greenwood, Herbert, Hickin & Howard, 2011). 

Contrariamente ao pressuposto, neste trabalho demonstrou-se não existir uma 

relação entre nomeação e discurso, especialmente no que diz respeito ao discurso 

espontâneo. Apesar de Mayer e Murray (2003) terem apontado como vantajosa a 

obtenção de valores de percentagem em vez de valores absolutos, considerando por 

isso possível a comparação entre discurso e tarefa de nomeação, esta forma de 

análise poderá, ainda assim, ser questionável. Este resultado poderá ainda estar 

relacionado com a variabilidade que é a obtenção de amostras de discurso, tal como 

sugerido por Best, Grassly, Greenwood, Herbert, Hickin e Howard (2011), sendo por 

isso difícil relacionar os resultados obtidos entre provas tão diferentes, como é o caso 

da nomeação e do discurso espontâneo. 

Deste modo, mais uma vez se verifica que que efectivamente uma prova de 

nomeação pode não conseguir prever de forma robusta a capacidade de evocação no 

discurso, mais especificamente no discurso espontâneo, pelo menos no caso de 

pessoas com afasias de grau menos grave.  

A análise das competências de evocação verbal em função do tipo de afasia (não-

fluente/fluente/sequelas) também revelou alguns dados importantes. As pessoas com 

sequelas de afasia mostraram melhor desempenho na evocação de nomes e verbos do 

que as pessoas com afasia não-fluente, mas apenas no discurso espontâneo. 

Apresentam também melhores competências de evocação de palavras em relação às 

pessoas com afasia fluente, mas essa diferença verificou-se apenas na evocação de 

verbos em prova de nomeação. As pessoas com afasia fluente apresentaram melhor 

desempenho na evocação de nomes, no discurso espontâneo, do que as pessoas com 

afasia não-fluente. 

A hipótese equacionada inicialmente tinha como pressuposto que as pessoas 

com sequelas de afasia apresentariam melhores resultados na evocação de palavras, 

nas diferentes provas, do que as pessoas com afasia não-fluente ou fluente. A hipótese 

foi confirmada, parcialmente, apenas em alguns aspectos. 

Os pressupostos equacionados na hipótese colocada tinham como base a prática 

clínica e certos aspectos referidos por alguns autores, que referem que a avaliação 

formal de linguagem poderia não ser sensível a alterações subtis encontradas nas 

situações de sequelas de afasia, sendo necessário recorrer a provas complementares 
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de avaliação (Armstrong, 2000; Jaecks, Hielscher-fastabend & Stenneken, 2012; 

Patterson & Chapey, 2008). Por outro lado, é necessário perceber se estes casos 

mantêm défices residuais de linguagem (comparativamente com casos mais ligeiros de 

afasias não-fluentes ou fluentes) ou se os desvios ocasionais que ocorrem nestes 

sujeitos podem ser considerados normais tendo em conta a idade ou os 

comportamentos desviantes que se verificam em sujeitos sem perturbação neurológica. 

Apesar de neste trabalho os resultados obtidos não serem esclarecedores, parece 

de facto existir influência do tipo de afasia (não-fluente/fluente/sequelas) a nível das 

competências de evocação verbal, verificando-se que estas são significativamente 

melhores em pessoas com sequelas de afasia do que em sujeitos com afasia não-

fluente a nível do discurso espontâneo, sendo mais difícil considerar essa diferença 

quando os sujeitos têm afasia fluente e, no presente caso, apenas de grau moderado 

ou ligeiro. Por outro lado, a amostra mostrou-se um pouco desequilibrada, com grupos 

de dimensão muito reduzida, principalmente o grupo de pessoas com afasia não-

fluente.  

Por fim, os resultados obtidos neste trabalho demonstraram ainda que existe uma 

correlação muito significativa positiva moderada entre a gravidade do defeito de 

linguagem e a capacidade de evocação de verbos, mas apenas na prova de 

nomeação, não existindo nesta prova qualquer relação com a capacidade de evocação 

de nomes. Nas restantes provas, discurso semi-espontâneo e discurso espontâneo, 

não se encontrou também qualquer relação com o QA.  

A hipótese equacionada inicialmente tinha como pressuposto a existência de uma 

correlação positiva e significativa entre a gravidade do defeito de linguagem e a 

capacidade de evocação de palavras nas provas realizadas neste trabalho, que tinha 

como referência as dúvidas ainda existentes na literatura acerca desta influência. Os 

resultados obtidos não confirmaram esta hipótese. 

De facto, quanto mais baixo for o QA, pior é a performance do indivíduo nos 

testes de avaliação da linguagem, nomeadamente na BAAL, uma vez que o seu cálculo 

baseia-se nos resultados obtidos em várias provas de avaliação nucleares e não 

apenas na nomeação. Mayer e Murray (2003) verificaram que os sujeitos com afasia 

ligeira demonstraram uma capacidade significativamente melhor a nível da evocação 

de nomes e verbos do que os sujeitos com afasia moderada, existindo diferenças nos 

diferentes contextos de produção verbal. Contudo, os mesmos autores não 
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encontraram uma correlação entre a gravidade do defeito de linguagem e a capacidade 

de evocação de palavras nestes sujeitos, assim como Grande, Hussmann, Bay, 

Christoph, Piefke, Willmes e Huber (2008), mas no caso de pessoas com sequelas de 

afasia. Porém, quando avaliaram essa relação, estes autores não utilizaram a medida 

de QA como valor exacto. Os autores dos dois estudos dividiram os participantes em 

dois grupos (gravidade moderada e gravidade ligeira) e foi assim que analisaram essa 

relação. Também Larfeuil e Dorze (1997) encontraram uma correlação entre a 

gravidade do defeito de linguagem e a evocação verbal. 

No presente estudo utilizaram-se os valores exactos de QA, de forma a tentar 

verificar se, no caso de se considerarem os valores absolutos, essa relação seria 

confirmada. No entanto, tal não aconteceu. Os resultados revelaram apenas a 

existência de uma correlação muito significativa positiva moderada entre a gravidade 

do defeito de linguagem e a capacidade de evocação de verbos na prova de 

nomeação.  

O resultado obtido em resposta à hipótese colocada pode dever-se, mais uma 

vez, à variabilidade que se verifica na obtenção de amostras de discurso (Best, 

Grassly, Greenwood, Herbert, Hickin & Howard, 2011), que nos casos de afasia de 

menor grau de gravidade pode ser ainda mais instável. Neste trabalho, apesar de a 

amostra ser semelhante, em número, ao estudo realizado por Mayer e Murray (2003) 

(no qual participaram 14 sujeitos, sete com afasia de grau moderado e outros sete de 

grau ligeiro), ao serem incluídos sujeitos com sequelas de afasia, os resultados podem 

ter sido influenciados, uma vez que os valores de QA destes sujeitos são mais 

elevados e muito próximos entre si. 
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VII. CONCLUSÃO 

 

Do trabalho realizado é possível concluir que a capacidade de evocação de 

palavras em sujeitos com perturbação adquirida da linguagem é influenciada pelo 

contexto de produção verbal. As pessoas com afasia e sequelas de afasia apresentam 

uma capacidade de evocação de palavras (nomes e verbos) significativamente melhor 

na produção de discurso espontâneo relativamente ao discurso semi-espontâneo e 

também no discurso espontâneo relativamente a tarefa de nomeação.  

No entanto, não foram encontradas diferenças significativas entre nomeação e 

discurso semi-espontâneo a nível das competências de evocação verbal, tanto nos 

nomes como nos verbos. A apresentação de um estímulo visual, ou seja, a restrição da 

tarefa, pode, portanto, tornar mais evidente as dificuldades de evocação verbal em 

pessoas com afasia, uma vez que têm menos possibilidade de recorrer a estratégias 

que lhes permita contornar dificuldades de evocação de palavras. 

Por outro lado, considera-se que uma prova de nomeação pode não conseguir 

prever de forma robusta a capacidade de evocação no discurso, mais especificamente 

no discurso espontâneo, pelo menos no caso de pessoas com afasia de grau menos 

grave, ao não ter sido encontrada relação entre prova de nomeação e discurso.  

No que diz respeito ao tipo de afasia, confirmou-se que as pessoas com sequelas 

de afasia têm melhores resultados na evocação de nomes e verbos do que as pessoas 

com afasia não-fluente, apenas no discurso espontâneo, assim como também 

apresentam melhores competências de evocação de palavras em relação às pessoas 

com afasia fluente, mas apenas na evocação de verbos em prova de nomeação. A 

influência do tipo de afasia parece ser mais evidente em discurso espontâneo, 

conseguindo revelar dificuldades de evocação de palavras apresentadas pelas pessoas 

com sequelas de afasia. 

Finalmente, não foi encontrada relação entre o QA e as competências de 

evocação verbal nas provas de discurso semi-espontâneo e discurso espontâneo. Na 

prova de nomeação essa relação existe relativamente à capacidade de nomeação de 

verbos.  

Os resultados obtidos neste trabalho foram importantes no contexto da 

investigação na área das competências de evocação verbal, contudo algumas 

limitações podem ser apontadas. Apesar de se ter verificado que o contexto de 
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produção verbal tem influência nas competências de evocação verbal em pessoas com 

afasia e sequelas de afasia, a análise realizada foi, apesar de tudo, redutora, uma vez 

que se baseou apenas na quantificação e obtenção de percentagens de nomes e 

verbos produzidos correctamente. Encontraram-se, muitas vezes, erros a nível de 

outras classes gramaticais, inclusive outras palavras de conteúdo além de nomes e 

verbos, que não foram analisadas. 

A amostra utilizada revelou-se pertinente, com um total de 13 sujeitos, no entanto, 

quando dividida em tipos de afasia (não-fluente/fluente/sequelas) cada grupo era muito 

reduzido, sobretudo o grupo de sujeitos com afasia não-fluente. Desta forma, o total de 

13 sujeitos permitiu encontrar algumas respostas que vão de acordo ao encontrado na 

literatura, mas as dúvidas que ficaram relativamente à influência do tipo de afasia pode 

dever-se ao número reduzido de sujeitos de cada grupo. 

A utilização das medidas %EPnomes e %EPverbos foi considerada como sendo 

uma análise mais simples e mais rápida em relação a algumas medidas que outros 

autores propõem. No presente trabalho verificou-se que, efectivamente, esta análise foi 

relativamente rápida. Mas, na realidade, o tempo que se demorou a realizar as 

transcrições de todas as provas dos sujeitos da amostra, feitas também pelo autor 

deste trabalho, é o que torna este tipo de análise muito demorada. 

Em relação ao QA, utilizado para medir o grau de gravidade da perturbação da 

linguagem, a análise pode ter sido influenciada pelos valores relacionados com as 

pessoas com sequelas de afasia, valores que eram muito próximos entre si. 

Neste trabalho poderia, ainda, ter-se realizado uma análise mais profunda a nível 

do efeito da classe gramatical (nomes e verbos), mas tal não foi realizado visto não 

estar contemplado nos objectivos propostos, devendo, assim, ser uma análise 

relevante em futuros estudos, ou até mesmo utilizando os dados recolhidos neste 

trabalho.  

Apesar dos resultados encontrados, muito ficou por esclarecer e por explorar. 

Considera-se pertinente realizar estudos semelhantes utilizando outros tipos de 

discurso, tanto espontâneo como semi-espontâneo, de forma a verificar se os 

resultados são idênticos nas diversas formas de obtenção de cada tipo de discurso. 

Analisar a influência do tipo de afasia é igualmente pertinente em investigações 

futuras, principalmente em pessoas com afasias menos graves, uma vez que nestes 

casos parecem ser menos evidentes as diferenças entre pessoas com afasia não-
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fluente, fluente e sequelas de afasia. Por outro lado, seria interessante realizar outro 

estudo em que fossem analisadas as competências nos diferentes tipos de prova em 

pessoas sem lesão neurológica e, por exemplo, tentar perceber se nesses sujeitos 

também se verifica uma produção de nomes e verbos muito idêntica no discurso 

espontâneo. 
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APÊNDICE I 

 

Estímulos da prova de nomeação 

 

Substantivos Acções 

 

 Lâmpada 

 Bicicleta 

 Garfo 

 Moinho 

 Escada 

 Porco 

 Meia/peúga 

 Chapéu de chuva 

 Banana 

 Colher 

 Bota 

 Ferro de engomar 

 Borboleta 

 Mola 

 Alicate 

 Olho 

 Uvas 

 Galinha 

 Livro 

 Cinto 

 Gato 

 Autocarro 

 Martelo 

 Árvore 

 Pente 

 Igraja 

 Escova de dentes 

 Telefone 

 Pistola 

 Dedo 

 Flor 

 Cabide/cruzeta 
 

 

 Relógio 

 Regador 

 Tábua de engomar 

 Mão 

 Sapo 

 Lápis 

 Copo 

 Sofá 

 Carro 

 Sino 

 Garrafa 

 Peixe 

 Faca 

 Cão 

 Chave 

 Caracol 

 Óculos 

 Cadeira 

 

 Abrir (a porta) 

 Apanhar (a banana) 

 Barbear 

 Pentear (o cabelo) 

 Comer 

 Brincar 

 Escrever 

 Lavar (a loiça) 

 Andar (de bicicleta) 

 Atar (os sapatos) 

 Coser 

 Saltar 

 Passar a ferro 

 Partir 

 Desenhar 

 Lavar (a cara) 

 Cantar 

 Pagar/Comprar 

 Lavar (os dentes) 

 Aspirar 

 Ler 

 Limpar 

 Nadar 

 Beber 

 Passear 

 Pintar 

 Dançar 

 Ralhar 

 Sentar 

 Dormir 
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APÊNDICE II 

 

 

 

Guião de entrevista para recolha de discurso espontâneo 

 

 

 Qual a sua profissão? Fale-me dela descrevendo-a. 

 Fale-me dos seus interesses. Para além de estar com a família (e do trabalho, 

se existir) que outras coisas gosta de fazer? 

 Conte-me como é um dia de semana, desde que se levanta até que se deita, e 

descreva tudo o que faz.  

  Diga-me o que pensa sobre a educação que hoje em dia as pessoas dão aos 

seus filhos comparativamente com a sua infância. 

 

 

  



“A capacidade de evocação verbal em pessoas com afasia:  
estudo comparativo sobre a produção de nomes e verbos em três contextos de produção verbal” 

  

  62 
 

APÊNDICE III 

 

 

Ordem de apresentação das provas aos sujeitos participantes 

 

Participante Ordem das provas 

Sujeito 1 NNV – DIC – E 

Sujeito 2 DIC – E – NNV 

Sujeito 3 E – NNV – DIC 

Sujeito 4 NNV – DIC – E 

Sujeito 5 DIC – E – NNV 

Sujeito 6 E – NNV – DIC 

Sujeito 7 NNV – DIC – E 

Sujeito 8 DIC – E – NNV 

Sujeito 9 E – NNV – DIC 

Sujeito 10 NNV – DIC – E 

Sujeito 11 DIC – E – NNV 

Sujeito 12 E – NNV – DIC 

Sujeito 13 NNV – DIC – E 

Sujeito 14 DIC – E – NNV 

Sujeito 15 E – NNV – DIC 

 

Legenda:  

NNV – Nomeação de Nomes e Verbos 

DIC – Descrição de Imagens Complexas 

E – Entrevista  

 


