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RESUMO 

 

SANTOS, A.E. Comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de 

esquizofrenia: efetividade da intervenção fonoaudiológica. 2017. 189f. Tese (Doutorado) - 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

As dificuldades de comunicação estão associadas a diversos transtornos, dentre eles, a 

esquizofrenia. Pensando na comunicação como instrumento de reinserção social de indivíduos 

com esquizofrenia, a fonoaudiologia surge com a proposta de ultrapassar a barreira dos 

transtornos do desenvolvimento pela construção de uma clínica psicossocial, fortalecendo a 

luta pela Reforma Psiquiátrica. Os objetivos do estudo foram verificar a efetividade da 

intervenção fonoaudiológica no comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico 

de esquizofrenia e avaliar a satisfação dos participantes do Grupo de Intervenção 

Fonoaudiológica (GIF), em relação às atividades propostas e à contribuição para o tratamento. 

Trata-se de um estudo longitudinal, quase experimental, de caráter quantitativo analítico-

exploratório e qualitativo descritivo, no qual participaram 19 indivíduos com diagnóstico de 

esquizofrenia, de ambos os sexos, com 19 a 59 anos de idade, e, no mínimo, cinco anos de 

escolaridade, usuários de um Centro de Atenção Psicossocial III (CAPS III), sendo que 14 

indivíduos participaram do Grupo Experimental (GE), compondo o GIF e 5 indivíduos 

formaram o Grupo Controle (GC). O comportamento comunicativo foi avaliado através da 

Bateria MAC Be os depoimentos, analisados à luz da Análise de Conteúdo Indutiva. O GIF 

foi realizado em 2 sessões semanais, durante 12 semanas, totalizando 24 sessões. Após esse 

período, os indivíduos foram reavaliados. Os dados foram analisados através de estatística 

inferencial, por meio dos Testes Kolmogorov Smirnov; Teste t-Student; Teste de Wilcoxon, 

Teste não-paramétrico de Mann Whitney e o Teste de Correlação de Pearson. Utilizou-se o 

software estatístico R, versão 2.11.0. com nível de significância igual a 5%.  No GE, foi 

possível observar que houve melhora no comportamento comunicativo após a intervenção 

fonoaudiológica em todas as tarefas avaliadas, exceto na tarefa de escrita. Já no GC, não 

foram observadas alterações significativas comparando a avaliação e a reavaliação após 12 

semanas. Os depoimentos foram divididos nas seguintes categorias temáticas: “Promovendo a 

Satisfação”; “Comunicando Com o Corpo” e “Estimulando a Autonomia”, podendo-se 

considerar que, segundo os participantes, o GIF promoveu a satisfação, a comunicação não 

verbal e a autonomia dos participantes. Foram evidentes os avanços no comportamento 

comunicativo após a participação no GIF, o que contribuiu também na interação social, 

trazendo satisfação e reforçando a autonomia, tão importantes na reabilitação psicossocial de 

pessoas com esquizofrenia. Com este trabalho, entende-se que a intervenção fonoaudiológica 

é efetiva na melhora do comportamento comunicativo de indivíduos com esquizofrenia e que 

a fonoaudiologia pode ampliar suas áreas de atuação, utilizando a comunicação como 

instrumento de socialização e contribuindo para a melhoria das condições de vida dessas de 

pessoas em sofrimento mental. 

 

Palavras-chave: Fonoaudiologia. Saúde Mental. Comportamento Comunicativo. Intervenção. 

Reabilitação Psicossocial. 



ABSTRACT 

SANTOS, A.E. Communicative behavior of individuals diagnosed with schizophrenia: 

effectiveness of speech-language intervention 2017. 189f. Doctoral Thesis –School of 

Nursing of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

Communication difficulties are associated with several disorders, including schizophrenia. 

Thinking about communication as an instrument for the social reintegration of individuals 

with schizophrenia, phonoaudiology emerges with the proposal to overcome the barrier of 

developmental disorders by building a psychosocial clinic, strengthening the struggle for 

Psychiatric Reform. The objectives of the study were to verify the effectiveness of the speech-

language intervention in the communicative behavior of individuals diagnosed with 

schizophrenia and to evaluate the satisfaction of the participants of the speech-language 

intervention group (SIG), in relation to the proposed activities and the contribution to the 

treatment. This is a longitudinal, semi-experimental, quantitative analytical-exploratory and 

qualitative descriptive study, in which 19 individuals with a diagnosis of schizophrenia, of 

both sex, aged 19 to 59 years old, and at least five years of schooling, users of a Psychosocial 

Attention Center III (PSAC III), 14 individuals participated in the Experimental Group (EG), 

composing the SIG and 5 individuals formed the Control Group (CG). The communicative 

behavior was evaluated through the Brief MAC Battery and the statements, analyzed in light 

of the Inductive Content Analysis. The GIF was performed in 2 weekly sessions, during 12 

weeks, totalizing 24 sessions. After this period, individuals were reassessed. Data were 

analyzed through inferential statistics, using the Kolmogorov Smirnov Tests; Student's t-test; 

Wilcoxon test, Mann Whitney non-parametric test, and Pearson's correlation test. Statistical 

software R, version 2.11.0 was used. With a meaninful level equals to 5%. In GE, it was 

possible to observe that there was improvement in the communicative behavior after the 

speech-language intervention in all the tasks evaluated, except in the task of writing. In CG, 
no significant changes were observed comparing evaluation and reevaluation after 12 weeks. 

The statements were divided into the following thematic categories: "Promoting Satisfaction"; 

"Communicating with the Body" and "Stimulating Autonomy", and it can be considered that, 

according to the participants, the SIG promoted satisfaction, non-verbal communication and 

the autonomy of the participants. The advances in communicative behavior after participation 

in SIG were evident, which also contributed to the social interaction, bringing satisfaction and 

reinforcing the autonomy, so important in the psychosocial rehabilitation of people with 

schizophrenia. With this paper, it is understood that the speech-language intervention is 

effective in improving the communicative behavior of individuals with schizophrenia and that 

speech-language therapy can broaden their areas of action, using communication as a 

socialization tool and contributing to the improvement of the living conditions of these people 

in mental suffering.  

 

Keywords: Speech-Language Pathology. Mental health. Communicative Behavior. 

Intervention. Psychosocial Rehabilitation. 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

SANTOS, A.E. Comportamiento comunicativo de individuos con diagnóstico de 

esquizofrenia: intervención fonoaudiológica 2017. 189f. Tesis (Doctorado) -Escuela de 

Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

Las dificultades de comunicación están asociadas a diversos trastornos, entre ellos, la 

esquizofrenia. Pensando em la comunicación como instrumento de reinserción social de 

indivíduos con esquizofrenia, la fonoaudiología surge com la propuesta de superar la barrera 

de los trastornos del desarrollo por la construcción de una clínica psicosocial, fortaleciendo la 

lucha por la Reforma Psiquiátrica. Los objetivos del estúdio fueron verificar la efectividad de 

la intervención fonoaudiológica em el comportamiento comunicativo de indivíduos con 

diagnóstico de esquizofrenia y evaluar La satisfacción de los participantes del Grupo de 

Intervención Fonoaudiológica (GIF), em relación a las actividades propuestas y su 

contribución para el tratamiento. Se trata de un estudio longitudinal, casi experimental, de 

carácter cuantitativo analítico-exploratorio y cualitativocdescriptivo, en el que participaron 19 

individuos con diagnóstico de esquizofrenia, de ambos sexos, con 19 a 59 años de edad, y con 

por lo menos cinco años de escolaridad, usuarios de um Centro de Atención Psicosocial III 
(CAPS III), siendo que 14 individuos participaron del grupo experimental (GE), componiendo 

el GIF y 5 individuos formaron el Grupo Control (GC). El comportamiento comunicativo fue 

evaluado a través de la Batería MAC Breve y los testimonios, analizados a la luz Del Análisis 

de Contenido Indutivo. El GIF fue realizado em 2 sesiones semanales, durante 12 semanas, 

totalizando 24 sesiones. Después de ese período, los indivíduos fueron reevaluados. Los datos 

fueron analizados a través de estadística inferencial, por medio de lãs Pruebas Kolmogorov 

Smirnov; Prueba t-Student; Prueba de Wilcoxon, Prueba no paramétrica de Mann Whitney y 

La Prueba de correlación de Pearson. Se utilizo el software estadístico R, versión 2.11.0. com 

un nivel de significancia igual al 5%. E nel GE, fue posible observar que hubo mejoría em el 

comportamiento comunicativo después de La intervención fonoaudiológica en todas lãs tareas 

evaluadas, excepto em la tarea de escrita. Em relaciónal GC, no se observaron cambios 

significativos comparando La evaluación y La reevaluación después de 12 semanas. Los 

testimonios se dividieron em lãs siguientes categorías temáticas: "Promoviendo La 

Satisfacción"; "Comunicando com el Cuerpo" y "Estimulando la Autonomía", pudiéndose 

considerar que, según los participantes, el GIF promovió la satisfacción, la comunicación no 

verbal a la autonomía de los participantes. Fueron evidentes los avances em el 

comportamiento comunicativo trás la participación em el GIF, o que contribuyó también em 

la interacción social, trayendo satisfacción y reforzando la autonomía, tan importantes em la 

rehabilitación psicosocial de personas con esquizofrenia. Con este trabajo, se entiende que la 

intervención fonoaudiológica es efectiva em la mejora del comportamiento comunicativo de 

indivíduos con esquizofrenia y que la fonoaudiología puede ampliar sus áreas de actuación, 

utilizando la comunicación como instrumento de socialización y contribuyendo a la mejoría 

de las condiciones de vida de esas, personas em sufrimiento mental. 

 

Palabras clave: Fonoaudiología. Salud Mental. Comportamiento Comunicativo. 

_Intervención. Rehabilitación Psicosocial. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O conceito de loucura foi sendo modificado através dos séculos, como descreveu 

Focault, no clássico “História da Loucura“, lançado em 1964 e já na décima edição para o 

português, haja vista a atualidade do tema. O autor percorreu este fenômeno desde o 

Renascimento até a Modernidade, explicitando não só como a lida do homem com a loucura 

sofreu transformações, mas também o modo como ela foi encarada pelos elementos da razão. 

Com o surgimento da Psiquiatria, o louco ainda é visto como incapaz, não sendo dono de seu 

pensamento, de sua cidadania, nem tampouco de seu comportamento.  

A Reforma Psiquiátrica surgiu para enfrentar este olhar, com a pretensão de modificar 

o tratamento comumente realizado nos trantornos mentais e substituir gradativamente o 

modelo manicomial vigente por redes assistenciais focadas na reabilitação psicossocial. 

O indivíduo com transtorno mental, então, passou a ser visto como agente de sua 

própria identidade e as equipes de saúde mental, a promoverem recursos terapêuticos de 

reinserção destes à comunidade. 

Sabemos que essa nova psiquiatria ainda é um ideal e que a Reforma está acontecendo 

lentamente; todavia, cabe  a nós, profissionais, reformar nossos meios de intervenção e nosso 

campo de visão acerca da saúde mental no Brasil enquanto e para que, as legislações sejam, 

enfim, suficientes para promover um cuidado humanizado em toda a rede de atenção à saúde 

mental. 

O termo comunicar advém do latim communicare que significa colocar em comum. A 

partir da etimologia da palavra, entendemos a importância da comunicação para a manutenção 

da vida em sociedade. Trabalhar os recursos de linguagem como instrumento de uma 

comunicação efetiva, certamente contribuirá para uma reabilitação psicossocial, também, 

mais efetiva; e o fonoaudiólogo é o profissional capacitado para este fim. 

Foi pensando nas necessidades deste público e nas possíveis interferências que o 

fonoaudiólogo pode ter neste contexto, que decidi realizar esta pesquisa de Doutorado. 

A construção desta investigação se deu ao longo de um trajeto de formação 

profissional em fonoaudiologia, perpassado pela inserção em grupos multiprofissionais de 

saúde. Já no primeiro ano de graduação, senti a necessidade de buscar novos caminhos, além 

dos percorridos na grade curricular do curso de fonoaudiologia. Decidi procurar outras 

experiências a fim de construir a forma mais adequada de me relacionar com meus futuros 

pacientes/clientes. A fonoaudiologia, concebida como ciência que estuda a comunicação, 
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tornou-se a principal ferramenta para este objetivo e, dessa maneira, o percurso da minha 

formação se deu através de diversas vivências.  

Vi, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-USP), a possibilidade de 

vivenciar essas novas experiências, iniciando pela participação no Grupo “Cia do Riso”, de 

humanização hospitalar baseado no “Teatro Clown” dos Doutores da Alegria, a qual 

antecipou meu contato com o ambiente hospitalar com crianças doentes e com os dilemas de 

seus familiares, o que, sem dúvida, contribuiu para o início de um outro olhar voltado para o 

cuidado e para as necessidades dos pacientes.  

No que diz respeito aos estudos em saúde mental, a EERP-USP é referência, pois 

trabalha a formação não apenas científica ou para a docência, mas para a vida, promovendo 

reflexões nos âmbitos profissional e pessoal. 

A Liga de Psiquiatria da EERP/USP permeia discussões e debates sobre psiquiatria e 

saúde mental, realiza eventos como palestras mensais e simpósios anuais e coordena projetos 

de extensão universitária. O projeto “A recreação no processo de reabilitação de pessoas com 

diagnóstico de transtornos mentais em um Centro de Atenção Psicossocial II” – desenvolvido 

no Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) da Secretaria da Saúde da Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto/SP – e o projeto “Psiquiatria em Sintonia: a música como agente 

facilitador da interação” – desenvolvido na Unidade Psiquiátrica Professor Doutor Luiz da 

Rocha Cerqueira e na Enfermaria Psiquiátrica de Internação Breve, localizadas no 3º andar do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo – já existem há mais de 10 anos e contribuem para a formação dos alunos participantes 

e para um cuidado integral em saúde mental dos usuários dos serviços beneficiados. 

Foi no segundo ano de graduação que conheci a Liga de Psiquiatria da EERP-USP e 

iniciei minha participação no projeto “Psiquiatria em Sintonia: a música como agente 

facilitador da interação”, que me inseriu na saúde mental. Este projeto, coordenado pelo Prof. 

Dr. Luiz Jorge Pedrão, realiza atividades e dinâmicas de entretenimento e interação utilizando 

a música como principal instrumento de interação social entre indivíduos com diagnóstico de 

transtornos mentais. O contato com esse novo ambiente era, inicialmente, apenas uma simples 

experiência extracurricular, muito diferente do que se via nos estágios curriculares do curso 

de fonoaudiologia, porém, a observação desses indivíduos unida à discussão dos casos, 

despertou em mim um importante interesse nesta área. 

Dessa forma, passei a inquietar-me com a posição estigmatizada que o indivíduo com 

diagnóstico de transtorno mental tem na sociedade e comecei a refletir a respeito dos reais 

motivos que dificultam as interações sociais dessas pessoas, principalmente dos indivíduos 
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com esquizofrenia, sendo essas interações tão importantes na manutenção da vida em 

sociedade. Como resposta, utilizei meus conhecimentos em comunicação, do que é 

considerado distúrbio e dos padrões de normalidade, e passei a observar como funcionava a 

comunicação desses indivíduos e que esta poderia ser uma importante ferramenta para a 

reabilitação psicossocial deles. 

Com a parceria já existente com o Prof. Dr. Luiz Jorge Pedrão, iniciei o Mestrado. Em 

princípio, o projeto era voltado para as atividades do projeto “Psiquiatria em Sintonia”, 

entretanto, no decorrer do desenvolvimento, senti a necessidade de aprofundar mais a minha 

formação em fonoaudiologia na saúde mental. Foi então que optei por avaliar a comunicação 

de pessoas com transtornos mentais. Realizei um estudo que descrevia os aspectos 

comunicativos dos indivíduos com esquizofrenia, uma vez que esses foram os que mais 

apresentaram alterações comunicativas e dificuldades de interação social nas observações da 

prática clínica, o que se confirmou na literatura, através da revisão bibliográfica realizada. 

O primeiro desafio foi encontrar um instrumento completo já validado. Após um 

amplo levantamento bibliográfico, chegamos à Bateria Montreal de Avaliação da 

Comunicação – Bateria MAC, validada para o português e que apresentava uma avaliação 

completa dos quatro aspectos da linguagem e a qual poderia ser utilizada para indivíduos com 

alterações psiquiátricas. Os resultados confirmaram a hipótese prevista de que o 

comportamento comunicativo de pessoas com esquizofrenia é alterado em quase todos os 

aspectos de linguagem avaliados, principalmente na prosódia emocional, tão essencial no 

desenvolvimento social do indivíduo. 

Atualmente, o panorama da fonoaudiologia em saúde mental tem atingido novos 

olhares. Estudos e oficinas de sensibilização surgem voltados para essa nova concepção em 

cuidado fazendo referência aos preceitos da Reforma Psiquiátrica. Seguindo essa linha, optei 

por direcionar este novo estudo para a efetividade da intervenção fonoaudiológica 

propriamente dita nesse contexto de saúde mental, já que, no estudo anterior, mostramos a 

necessidade de alguma intervenção em resposta aos aspectos comunicativos 

comprovadamente alterados nos sujeitos avaliados. 

No Doutorado, optei por direcionar a busca por Disciplinas que fomentassem a 

metodologia do meu projeto e o conhecimento e a prática em saúde mental e reabilitação 

psicossocial. Além disso, a Disciplina de Políticas de Saúde ampliou minha visão a respeito 

dos desafios e possibilidades de inserção de políticas públicas possíveis para o 

desenvolvimento do meu projeto e ainda contribuiu para a discussão dele. E, por fim, a 

Disciplina “Viver Adulto no Curso de Vida” permitiu o estudo e a reflexão das fases de vida 
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do adulto, com uma metodologia diferenciada, o que ampliou a visão para o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

O Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), realizado na Disciplina ERP 0311 

– Cuidado Integral em Saúde Mental e Enfermagem Psiquiátrica, do Curso de Graduação 

Bacharelado em Enfermagem, foi um importante estágio para aperfeiçoar as atividades 

docentes, o contato com os alunos, com o serviço de saúde mental e com o manejo de grupo. 

Nesse estágio, acompanhei os alunos do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo no setor de reabilitação 

psicossocial do Hospital Santa Tereza. Realizei orientações de relacionamento interpessoal 

profissional/paciente, técnicas comunicativas e do serviço em geral e supervisionei as 

atividades gerais e estratégias de reabilitação dos alunos. Desenvolvi um grupo semanal de 

interação social e desenvolvimento da comunicação por meio da música com os alunos e 

usuários do serviço, além de acompanhar os estudos de caso e a avaliação final dos 

estudantes. 

Ainda no âmbito da formação docente, durante o Doutorado, fui convidada para 

ministrar algumas aulas com os temas: “Comunicação e Relacionamento Interpessoal”; 

“Cidadania, direitos civis e participação social”, “Cidadania, desigualdade e dificuldade de 

acesso”, “Comportamento comunicativo na esquizofrenia”, “Fonoaudiologia e Saúde Mental” 

e “Intervenção fonoaudiológica na Saúde Mental”. Nesta última, recebendo uma Menção 

Honrosa “Pratas da Casa” da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP – USP), 

minha instituição de origem, pelo desenvolvimento do projeto considerado inovador. 

A experiência docente se consolidou ao final desta etapa, quando fui recentemente 

contratada para atuar em duas renomadas Universidades de João Pessoa, Paraíba, minha atual 

morada. Essa vivência tem me permitido aprender a ensinar, atuando na minha área, 

orientando novas pesquisas e contribuindo para a inserção da fonoaudiologia na saúde mental 

por meio do desenvolvimento de novos projetos de extensão universitária. 

Concomitantemente ao doutorado, iniciei um novo projeto no meu campo de coleta de 

dados intitulado: Perfil epidemiológico de um Centro de Atenção Psicossocial III (CAPS III), 

com o objetivo de levantar os principais dados epidemiológicos referentes aos usuários do 

CAPS III da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP, justificando-

se pela necessidade desses dados para o desenvolvimento de novos estudos neste serviço. 

Quanto ao instrumento de coleta de dados, a ideia foi continuar trabalhando com a 

Bateria MAC, mas a extensão do instrumento não suportava a realidade do projeto que, agora, 

focava na intervenção fonoaudiológica. No ano anterior ao início do projeto, foi publicada a 
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versão breve do instrumento (Bateria MAC Breve), com um número menor de tarefas, 

facilitando o objetivo do trabalho. 

Outra novidade neste estudo foi a atuação fonoaudiológica em grupo, ainda muito 

escassa se comparada às terapias individuais, o que trouxe também o desafio de criar um 

programa de atividades do Grupo de Intervenção Fonoaudiológica , que chamamos de “GIF”. 

Este programa foi baseado em atividades comumente utilizadas na prática clínica pensadas 

para o público em questão nas quais desenvolvem-se os quatro aspectos de linguagem 

avaliados na Bateria MAC B(Discurso, Pragmática, Léxico-Semântico e Prosódia) e teve a 

valiosa contribuição da fonoaudióloga Dra. Nelma Ellen Zamberlan-Amorin. 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) foi escolhido como local do estudo por ser 

o serviço de saúde mental mais estruturado com os objetivos da Reforma Psiquiátrica e da 

reabilitação psicossocial. 

O CAPS III apresenta uma demanda maior de atendimentos em relação aos outros 

CAPS da cidade, sendo um serviço de maior complexidade dentro ainda dos preceitos da 

Reforma que promovia a possibilidade de uma amostra mais rica.  

Foi um caminho delicado. Apesar da disposição e aceite imediato da gerência do 

serviço no desenvolvimento do projeto, por vezes foi necessário mostrar, à equipe, o motivo 

de eu estar ali. Alguns não compreendiam a função e o interesse de um fonoaudiólogo neste 

serviço, além da necessidade de adaptação da nossa parte a mudanças na rotina do serviço. Os 

desafios existiram e fortaleceram ainda mais o intuito de mostrar o fonoaudiólogo como 

profissional ativo e provedor de estratégias comunicativas nos serviços de saúde mental. 

Enfim, penso neste trabalho, como um segundo passo frente a uma longa caminhada 

da fonoaudiologia na área da saúde mental e espero que outros estudos continuem sendo 

realizados com o objetivo principal de ampliar as diversas possibilidades de atuação do 

profissional fonoaudiólogo, e também como um colaborador na equipe de atuação em saúde 

mental, objetivando a reabilitação psicossocial do indivíduo com diagnóstico de transtorno 

mental, em especial, a esquizofrenia. 

Após esta breve apresentação, fizemos uma introdução com tópicos sobre as alterações 

comunicativas nos transtornos mentais e na Esquizofrenia; Reabilitação Psicossocial; a 

Fonoaudiologia e Saúde Mental; as Intervenções Fonoaudiológicas e o Referencial da 

Neuropsicologia. Apresentamos nossos objetivos; métodos: tipo de estudo, instrumentos, 

participantes, local e procedimentos; em seguida trouxemos os resultados e discussões para, 

então, encerrarmos com nossas considerações finais. 
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Enfim, como fonoaudióloga, investi no desafio de desenvolver uma intervenção que 

desconstruísse as mistificações frente à esquizofrenia e ressignificasse a capacidade de “ser” 

destes indivíduos tão rotulados. Que assim seja possível ampliar e aperfeiçoar cada vez mais 

os métodos de intervenção e que a comunicação seja o instrumento para o retorno ao mundo 

de cada um.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, as instituições psiquiátricas apresentaram condições invasivas e 

alienantes às pessoas com diagnóstico de transtorno mental, submetendo-as a longas 

internações, com o objetivo maior de isolamento social (PITTA, 2011). Por muito tempo, 

esses procedimentos não eram questionados, todavia, uma forte tendência mundial de 

contestação desse modelo passou a ocorrer, principalmente após a Segunda Guerra Mundial.  

No Brasil, o processo de Reforma Psiquiátrica surgiu em meados dos anos de 1970, 

com vistas à superação do modelo manicomial e na busca por melhores condições de 

assistência as pessoas referidas. Neste sentido, novos dispositivos foram e estão sendo criados 

para contribuir para a construção de um novo lugar social para o indivíduo com transtornos 

mentais (ALMEIDA; CUNHA; SOUZA, 2013). 

Neste contexto de desinstitucionalização e construção de um novo olhar no cuidado 

em saúde mental, a fonoaudiologia cresce no momento em que há um aumento do trabalho 

das equipes multi e interdisciplinares e no desafio de mudança deste paradigma.  

A fonoaudiologia tem, como objeto de estudo, a comunicação humana (DUARTE; 

CRENITTE; LOPES-HERRERA, 2009) e os processos que a tornam possível, como a 

linguagem, a cognição, a fala, a audição e também suas variações e desordens (SYLVIA; 

RAMÍREZ; MATIZ, 2009). 

A partir da interlocução entre os saberes e práticas em fonoaudiologia, saúde pública e 

saúde mental, a comunicação exerce um papel importante de interface nestas áreas. A relação 

entre linguagem e psiquismo pode ser biológica, a partir da relação cérebro-linguagem, 

comportamental, quando se consideram a aprendizagem o desenvolvimento e a 

psicodinâmica, pois há uma indissociabilidade entre o funcionamento da linguagem e 

aspectos psíquicos (CUNHA, 2009).  

Nesta pesquisa, o prisma a ser adotado entende que alterações orgânicas, psíquicas 

e/ou cognitivas podem interferir na linguagem e na comunicação, o que pode acarretar um 

sério comprometimento nas relações sociais, causando exclusão (GONÇALVES; 

TOCHETTO; PRIMO, 2005). 

Em 1985, a fonoaudióloga Elaine Herrero iniciou esse processo no Ambulatório de 

Saúde Mental de Franco da Rocha, cidade onde estava localizado o Complexo Hospitalar do 

Juqueri – ícone do modelo manicomial. O Ambulatório propunha o atendimento a pacientes 

adultos, adolescentes e crianças por equipes multiprofissionais, sendo dedicada à 

Fonoaudiologia, a atenção a crianças que apresentavam alterações de linguagem e de 
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aprendizagem, mas poucos adultos. O contato com o novo repertório de saberes fez surgir a 

busca por um possível diálogo da Fonoaudiologia com esse novo olhar, além das alterações 

específicas já de domínio fonoaudiológico (LYKOUROPOULOS; HERRERO, 2014). 

Todavia, Herrero questionava como a Fonoaudiologia poderia contribuir nessa trajetória. 

Em 1992, Cristiana Lykouropoulos trouxe novas contribuições iniciando seu trabalho 

no Ambulatório de Saúde Mental da Lapa, na cidade de São Paulo, que se tornaria referência 

para os serviços de Saúde Mental subsequentes. Este Ambulatório recebia egressos de 

hospitais psiquiátricos, pacientes em primeiro surto, crianças psicóticas e autistas 

(LYKOUROPOULOS; HERRERO, 2014). Segundo Lykouropoulos, a equipe do serviço 

estava ansiosa pela chegada da fonoaudióloga, mas ninguém sabia informar qual era o 

trabalho esperado. Assim como Herrero, Lykouropoulos quis fazer mais do que as cartilhas 

técnicas da época propunham, tornando-se uma das pioneiras no pensar e no fazer da 

Fonoaudiologia no campo da Saúde Mental, implantando e coordenando um Centro de 

Atenção Psicossocial Infanto-juvenil, abrindo espaços de discussão nos Congressos e na 

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, entre outros feitos.  

Esse processo de construção da clínica fonoaudiológica em saúde mental se deu a 

partir da busca por um espaço em terrenos comuns a outros profissionais desta mesma área, 

não com o objetivo de marcar território, mas de desenvolver capacidades gerais às 

necessidades de um serviço de saúde mental e também especificando o cuidado frente às 

competências exclusivas do fonoaudiólogo.  

A fonoaudiologia em um contexto multiprofissional passa a ter espaço, constituindo 

uma atuação em equipe, caracterizada, por Peduzzi (2001), como uma modalidade de trabalho 

coletivo e de reciprocidade entre as múltiplas intervenções técnicas e a interação dos 

diferentes profissionais. É a Teoria do Agir Comunicativo, na qual, por meio da comunicação, 

ou seja, da mediação simbólica da linguagem, dá-se a articulação das ações multiprofissionais 

e a cooperação (HABERMAS, 1989). 

Lykouropoulos e Herrero (2014) traduzem bem esta busca da fonoaudiologia por uma 

posição integrada às equipes dos serviços de saúde mental sem perder a identidade própria do 

fonoaudiólogo no livro “Fonoaudiologia e Saúde Mental: no trem da Reforma”: 

 

Se, por um lado, há que se enfrentar a visão reducionista de que, para o 

fonoaudiólogo, cabe apenas a reabilitação de patologias da comunicação 

quando associadas aos transtornos psiquiátricos em crianças, por outro, a 

ampliação inconsistente dessa clínica resvala no risco da perda de identidade 

nas equipes, e, por consequência, na limitação do potencial de trabalho 

fonoaudiológico com crianças, adolescentes e adultos em qualquer condição 



28 

Introdução 
  

de sofrimento e para produção de saúde mental.” [...] “... um fazer no qual o 

fonoaudiólogo precisa sustentar a interlocução com outras disciplinas e 

especialidades sem perder sua especificidade, quando atua como mediador 

da comunicação. 

 

As mesmas autoras, em capítulo no “Tratado das Especialidades em Fonoaudiologia” 

(2014), concordam que a comunicação é um aspecto significativo na determinação das 

condições psicossociais dos sujeitos, bem como em suas possibilidades de desenvolvimento e 

que o fonoaudiólogo que atua na área de saúde mental tem, como desafio, desenvolver 

intervenções que busquem a promoção do direito de expressão, “De ressignificação das rotas 

de vida a partir da construção e experimentação de espaços saudáveis de comunicação”. 

Para fundamentar esse processo, serão apresentados, mais profundamente, as políticas 

públicas que regulamentam a inserção da fonoaudiologia na saúde mental; os aspectos 

comunicativos alterados nos transtornos mentais, mais especificamente, na esquizofrenia; o 

conceito da Atenção Psicossocial e dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e a 

intervenção fonoaudiológica como instrumento de ressocialização seguindo os preceitos da 

Reforma Psiquiátrica. 

 

1.1 Evolução das políticas de saúde mental no Brasil e inserção da Fonoaudiologia 

 

As críticas ao modelo de assistência centrado na institucionalização em hospitais 

psiquiátricos e as movimentações que visam a uma mudança na forma de atendimento vão se 

acumulando a partir da década de 1960, quando se inicia o movimento de Reforma 

Psiquiátrica, e que tinha, como objetivo, a busca por uma qualificação e humanização no 

atendimento às pessoas com transtornos mentais. Assim, com o surgimento do SUS, novas 

legislações foram criadas com a finalidade de regulamentar e promover ações em saúde 

mental pautadas na Reforma. 

Em 1990 foi criada a Coordenação Geral de Saúde Mental para atuar junto às políticas 

públicas na área, voltadas a reduzir o número de leitos em hospitais psiquiátricos e o 

financiamento de serviços na comunidade. Este foi um dos primeiros passos para o que seria 

considerado uma revolução nos ideais de cuidado e assistência em saúde mental nos anos 

seguintes. 

No início dos anos 2000, foi instituído o Serviço de Residência Terapêutica (SRT). 

Os SRTs foram criados com base nas Comunidades Terapêuticas de Franco Basaglia e sendo, 

portanto, influenciado por esse modelo italiano que surgiu na década de 1970 na cidade de 

Trieste, no nordeste da Itália (LOJUDICE et al., 2003). Os SRTs assumem um papel de 
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reinserção social dos usuários dos serviços de saúde mental na comunidade, surgindo do 

processo de desinstitucionalização e da legislação da política nacional de saúde mental 

(DADALTE, 2017). 

A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 veio a dispor sobre a proteção e os direitos das 

pessoas com transtornos mentais e redirecionar o modelo assistencial em saúde mental, além 

de estabelecer que é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde 

mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos indivíduos com transtornos mentais, 

com a devida participação da sociedade e da família (BRASIL, 2001). 

O indivíduo com diagnóstico de transtorno mental passa a ter os seguintes direitos: 

acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; ser 

tratado com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando 

alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; ser protegido 

contra qualquer forma de abuso e exploração; ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 

ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua 

hospitalização involuntária; ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; receber o 

maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; ser tratado em 

ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; ser tratado, preferencialmente, 

em serviços comunitários de saúde mental (BRASIL, 2001).  

O Artigo 4º da Lei 10.216 assume que a internação, em qualquer de suas modalidades, 

só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e que, 

quando necessária, visará à reinserção social do paciente em seu meio (BRASIL, 2001). 

Em 2002, a Portaria GM nº 336 criou os Centros de Atenção Psicossocial, 

categorizados por porte e clientela, recebendo as denominações de CAPS I (população entre 

20.000 e 70.000 habitantes), CAPS II (população entre 70.000 e 200.000 habitantes), CAPS 

III (população acima de 200.000 habitantes), CAPSi – para atendimentos a crianças e 

adolescentes, em uma população de cerca de 200.000 habitantes e CAPSad – para 

atendimento de usuários com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias 

psicoativas em municípios com população superior a 70.000, sendo criadas diversas Portarias 

a partir de então no estabelecimento de modalidades, equipe mínima, procedimentos e 

financiamentos (BRASIL, 2002). As três modalidades de serviços cumprem a mesma função 

no atendimento público em saúde mental e são capacitadas para realizar prioritariamente o 

atendimento de usuários com transtornos mentais severos e persistentes em sua área 

territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm
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Considerando a equipe técnica mínima para atuação nos CAPS, a única que acrescenta 

legalmente a integração do fonoaudiólogo é a equipe mínima dos CAPSi, na seguinte 

composição: 01 (um) médico psiquiatra, ou neurologista ou pediatra com formação em saúde 

mental; 01 (um) enfermeiro; 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes 

categorias profissionais: psicólogo; assistente social; enfermeiro; terapeuta ocupacional; 

fonoaudiólogo; pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico (BRASIL, 

2014). Ou seja, ainda assim, sem obrigatoriedade da presença específica do fonoaudiólogo. 

A Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003 – Instituiu o auxílio-reabilitação psicossocial 

para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações, o Programa “De 

Volta para Casa”, além da inclusão em programas extra-hospitalares de atenção em saúde 

mental, impulsionando a desinstitucionalização de pacientes com longo tempo de 

permanência em hospital psiquiátrico. 

Em 2005, a Portaria nº 1.169 instituiu a Inclusão Social pelo Trabalho destinada a 

pessoas portadoras de transtornos mentais e/ou de transtornos decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas. 

A Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, instituiu a Rede de Atenção 

Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

A Portaria nº 148, de 31 de janeiro de 2012, definiu as normas de funcionamento e 

habilitação do Serviço Hospitalar de Referência (Leitos de Saúde mental em Hospital Geral) 

para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades de 

saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas. 

O Decreto nº 8.163, de 20 de dezembro de 2013 instituiu o Programa Nacional de 

Apoio ao Associativismo e Cooperativismo Social – Pronacoop Social, com a finalidade de 

planejar, coordenar, executar e monitorar as ações voltadas ao desenvolvimento das 

cooperativas sociais e dos empreendimentos econômicos solidários sociais. 

A fonoaudiologia entra mais efetivamente no universo das instituições psiquiátricas a 

partir de 1992, com a implantação da Portaria 224/92, que traz, como uma de suas diretrizes, a 

multiprofissionalidade na prestação de serviços aos indivíduos com transtornos mentais. 

Críticas quanto à formação especializada e predominantemente curativa dos profissionais de 

saúde passaram a surgir, havendo a necessidade de estimular a atuação multiprofissional nos 

serviços. 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/10/LEI-10708-31-JULHO-2003.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/10/DECRETO--8163-20-DEZEMBRO-2013.pdf
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A organização de serviços baseada nos princípios de universalidade, hierarquização, 

regionalização e integralidade das ações, com diversidade de métodos e técnicas terapêuticas 

nos vários níveis de complexidade assistencial e garantia da continuidade da atenção nos 

vários níveis começou a fazer parte da assistência em saúde a partir de 1992, com a percepção 

da importância da multiprofissionalidade na prestação de serviços. 

Essa configuração passou a ser modificada por meio de uma nova estrutura do quadro 

de profissionais, promovendo o acréscimo de trabalhadores de nível médio, como os técnicos 

de enfermagem e somando, ao campo, profissionais de nível superior não médicos, 

motivando, assim, o desenvolvimento de trabalho de equipe de saúde, desempenhado de 

modo mais complexo e multiprofissional (ANJOS FILHO; SOUZA, 2017).  

A partir dessa Portaria, a equipe técnica de Saúde Mental para atuação nas unidades 

básicas/centros de saúde passou a ser definida segundo critérios ao órgão gestor local, 

podendo contar com equipe composta por profissionais especializados médico psiquiatra, 

psicólogo e assistente social) ou com equipe integrada por outros profissionais (médico 

generalista, enfermeiro, auxiliares, agentes de saúde). No ambulatório especializado, a equipe 

multiprofissional deveria ser composta por diferentes categorias de profissionais 

especializados (médico psiquiatra, médico clínico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, 

terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, neurologista e pessoal auxiliar), cuja composição e 

atribuições seriam definidas pelo Órgão Gestor Local. 

Como citado anteriormente, a Portaria GM/MS Nº 336/02, que define e estabelece 

diretrizes para o funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial, prevê o fonoaudiólogo 

como profissional da equipe técnica do Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPSi, 

porém não há dispositivos legais ou infralegais que assegurem a atuação fonoaudiológica nos 

outros CAPS. 

Segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia, é função do fonoaudiólogo nos 

CAPSi: realizar atendimentos individuais e atendimentos em grupo; participar de grupos 

específicos, oficinas e grupos multidisciplinares, contribuindo para a habilitação e reabilitação 

com enfoque primordial na linguagem (oral e escrita) visando ao aprimoramento da 

comunicação, à promoção do desenvolvimento da aprendizagem e, consequentemente, à 

inclusão social da criança e do adolescente. 

Nesses serviços, o fonoaudiólogo também deve efetuar sua intervenção no âmbito da 

família, realizando grupos de Pais, atendimento vincular (mãe e filho) e atendimento familiar; 

intervenção precoce na relação pais-bebê e orientar a família quanto aos aspectos da 

comunicação, como a estimulação de fala, linguagem (oral e escrita) e aprendizagem. Além 
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disso, trabalhar no fortalecimento do vínculo com a família na realização de intervenções que 

favoreçam ressignificar a relação pais-filhos; coletar informações quanto ao desempenho da 

criança e do adolescente no ambiente familiar e na escola; estimular a inclusão do paciente 

nas demais instituições (cultura, lazer, esporte) e realizar encaminhamentos, sempre que 

necessário. 

Em relação à rede, o fonoaudiólogo deve contribuir para a integração da sala de apoio 

no ambiente escolar da criança e do adolescente; participar de atividades conjuntas com 

outros equipamentos/instituições integrantes da rede; discutir casos entre equipes e participar 

de fóruns regionais e municipais relacionados à saúde mental na infância e adolescência, 

promovendo discussões permeadas pelo tema linguagem; contribuindo para a adequação da 

sala de aula de acordo com as necessidades do aluno e realizando intervenções que favoreçam 

ressignificar a relação professor e aluno, colaborando para a inclusão escolar. 

Sendo assim, o profissional de fonoaudiologia nos CAPSi, deve atuar, 

institucionalmente, constituindo e organizando a equipe multidisciplinar, bem como 

estabelecendo prioridades para o desenvolvimento das atividades da equipe, formulando 

estratégias para programar e executando ações em conjunto com outros equipamentos que 

integram a rede de atenção. 

Os profissionais da saúde, entre eles o fonoaudiólogo, devem estar dispostos a 

coadjuvar com outros modos de tratar os sujeitos em sofrimento mental, no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento de perspectivas integrais de atenção à saúde mental da 

população, atuando na diversidade das demandas dos usuários e na consequente necessidade 

de trocas e integração de saberes.  

Nessa perspectiva, ocorre a valorização do sujeito no exercício da cidadania e da 

inserção social, tornando oportuna a construção de estratégias que promovam trocas sociais 

solidárias e inclusivas no ambiente no qual tal indivíduo está inserido. Para isso, é importante 

estabelecer vínculos, como a família, a comunidade, o trabalho, a escola, o esporte, dentre 

outros. 

 

1.2 Alterações dos aspectos comunicativos nos transtornos mentais 

 

Na atual classificação do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(APA, 2013), um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por uma perturbação 

clinicamente significativa na cognição, regulação da emoção ou comportamento de um 

indivíduo, refletindo uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de 
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desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Os transtornos mentais estão 

normalmente associados à dificuldade ou inabilidade nas atividades sociais, ocupacionais ou 

outras que sejam importantes (APA, 2013). Atualmente, há mais de 20 classes de transtornos: 

Transtornos do Desenvolvimento; Espectros da Esquizofrenia e outros Transtornos 

Psicóticos; Transtorno Bipolar e Outros Transtornos Relacionados; Transtornos Depressivos; 

Transtornos de Ansiedade; Transtorno Obsessivo Compulsivo e Outros Transtornos 

Relacionados; Trauma e Transtornos Relacionados ao Estresse; Transtornos Dissociativos; 

Sintomas Somáticos e Outros Transtornos Relacionados; Alimentação e Transtornos 

Alimentares; Transtornos de Excreção; Transtornos do Sono-Vigília; Disfunções sexuais; 

Disforia de Gênero; Transtorno Disruptivo, Controles dos impulsos e Conduta; Transtornos 

Relacionados à Substâncias e Adição; Transtornos Neurocognitivos; Transtornos de 

Personalidade; Transtornos Parafílicos; Outros Transtornos Mentais; Transtornos do 

Movimento Induzidos por Medicamentos; Outros Efeitos Adversos de Medicamentos; Outras 

Condições que Podem Ser Foco de Atenção Clínica 

Como foi possível observar no parágrafo anterior, são várias as classes de transtornos 

mentais, cada uma delas, caracterizada por um grupo específico de sinais e sintomas.  

As dificuldades de comunicação estão associadas a diversos quadros de doenças, 

porém, ainda são escassos os estudos e dados epidemiológicos sobre essas alterações na área 

da saúde mental. 

Há evidências da correlação entre transtornos mentais e alterações nas habilidades 

cognitivas, comunicativas e linguísticas (SYLVIA; RAMIREZ; MATIZ, 2009). Essas 

alterações, denominadas desordens cognitivo-comunicativas são definidas como “[...] 

dificuldades para assegurar condições necessárias para poder manejar informações no cérebro 

e para a manipulação dessa informação que será compreendida ou formulada” (CUERVO, 

1999), o que implica dificuldades para desempenhar atividades laborais, acadêmicas e sociais. 

Em alguns casos, também são chamadas de desordens cognitivo-linguísticas, devido ao fato 

de as dificuldades na capacidade de processamento e interpretação da informação (cognição) 

afetarem a linguagem em qualquer uma de suas modalidades (oral, escrita, leitura, audição, 

não verbal) e componentes (fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático) 

(SYLVIA; RAMÍREZ; MATIZ, 2009). Ainda segundo Sylvia, Ramírez e Matiz (2009), as 

desordens cognitivo-comunicativas, segundo sua origem, podem ser evolutivas, ambientais e 

adquiridas.  

Um estudo realizado em uma instituição psiquiátrica mostrou variações específicas 

dos subcomponentes linguísticos e comunicativos, com a integridade das funções auditivas, 
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da fala e função orofaríngea, sendo a linguagem o componente mais afetado, especialmente 

nos subcomponentes semânticos e pragmáticos (GUTIÉRREZ; PIETRO; SANTOS, 2007). 

Essas alterações podem envolver principalmente quatro processamentos 

comunicativos: discursivo; pragmático; léxico-semântico e prosódico; nos níveis 

compreensivo e expressivo (FONSECA et al., 2008). 

As alterações de produção discursiva incluem ausência de coerência, diminuição de 

conteúdo informativo e dificuldade com mudanças de temas (FONSECA et al., 2008). 

Dificuldade em seguir regras conversacionais, como troca de turnos comunicativos e em 

considerar adequadamente pistas contextuais para a compreensão de emissões não literais, tais 

como metáforas ou sarcasmo, são algumas das alterações das habilidades pragmático-

inferenciais (FONSECA et al., 2008). Quanto aos distúrbios do processamento léxico-

semântico, a autora afirma que a compreensão e a produção de palavras podem estar 

alteradas, principalmente quanto menor for sua frequência e concretude. Um estudo polonês 

confirmou a hipótese de que a perda de acesso aos significados das palavras é um fenômeno 

semântico, não associado a outros fatores (tais como a fadiga dos sujeitos) e ocorre com mais 

frequência em indivíduos com esquizofrenia (PROCHWICZ; ZUCHOWICZ, 2013). Por fim, 

os distúrbios do processamento prosódico englobam déficits na compreensão e na produção 

de entonações emocionais, como fala com entonação diminuída ou ausente ou a não distinção 

adequada das entonações linguísticas (FONSECA et al., 2008). 

Das alterações de comunicação observadas nos transtornos mentais na prática clínica, 

as que mais chamam a atenção ocorrem geralmente em indivíduos com diagnóstico de 

esquizofrenia, doença nomeada como objeto de investigação deste estudo. Sendo assim, no 

próximo tópico dar-se-á realce às características da esquizofrenia, tanto quanto às alterações 

comunicativas presentes neste transtorno. 

 

1.3 Alterações dos aspectos comunicativos na esquizofrenia 

 

1.3.1 Esquizofrenia: definição; epidemiologia; etiologia; sintomas e tratamento 

 

 O termo “esquizofrenia”, do grego (esquizo=divisão, phrenia=mente) foi criado por 

Bleuler (1857-1939), que substituiu o termo demência precoce na literatura, antes adotado por 

Kraepelin (1856-1926). A esquizofrenia é uma condição crônica debilitante caracterizada por 

distúrbios no pensamento, afeto e comportamento social (RODRIGUES et al., 2016). 
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 Na nova classificação do DSM-V, o diagnóstico de esquizofrenia passa a ser baseado 

em dois critérios essenciais: a presença dos sintomas psicóticos característicos (alucinações e 

delírios), além das perturbações do afeto e da forma do pensamento (TENÓRIO, 2016). 

 A esquizofrenia é considerada uma doença que acomete, em sua maioria, adultos 

jovens (MATOS; BRAGANÇA; SOUZA, 2003). A prevalência relatada da esquizofrenia é 

variável, uma vez que diversos estudos têm usado diferentes métodos de determinação. Em 

2014, Kütner, Martín e Almenara publicaram um estudo de revisão crítica a respeito das 

variações de prevalência na esquizofrenia. Os autores revisaram 53 estudos epidemiológicos 

que relataram 76 taxas de prevalência, oscilando a prevalência de esquizofrenia em 1 e 45 

para cada 1.000 habitantes. As pesquisas epidemiológicas deste transtorno não permitem 

avaliar a incidência em consequência da reduzida taxa anual de morbidade, pois os estudos 

são em menor número por serem mais trabalhosos (ROCHA, 2007), porém, estima-se um 

número entre 0,1 e 0,7 por mil habitantes a cada ano (SILVA, 2006). 

 A idade de início da doença nos homens parece ser mais precoce do que nas mulheres, 

podendo manifestar-se aproximadamente 3 a 5 anos antes do que na mulher, com idades de 

pico de surgimento da doença entre 15 e 35 anos (ROCHA, 2007). Além disso, as mulheres 

apresentam um prognóstico melhor do que os homens, com uma tendência para manifestação 

dos sintomas positivos (presença de alucinações e/ou delírios), enquanto os homens 

apresentam os sintomas negativos (embotamento afetivo e alterações do pensamento) mais 

frequentemente (D’AMATO; ROCHET, 2001). 

 As causas da esquizofrenia ainda não foram desvendadas, porém há uma anuência em 

relacionar as alterações presentes no quadro do indivíduo esquizofrênico com componentes 

genéticos e biopsicossociais (AGUILAR-VALLES, 2011; ROCHA, 2007; SILVA, 2006; 

TIZÓN et al., 2010). Além disso, as alterações anatômicas e fisiológicas cerebrais e a 

influência de fatores pré e perinatais também podem influenciar no desenvolvimento do 

transtorno (AGUILAR-VALLES, 2011; ROCHA, 2007).  

 Os sintomas da esquizofrenia são caracterizados por um conjunto de disfunções 

cognitivas e emocionais, incluindo a percepção, o pensamento, a comunicação, o 

comportamento, o afeto, a vontade e a produção do pensamento e do discurso, porém, 

qualquer um desses sintomas, se observado isoladamente, não assegura a presença do 

transtorno (ROCHA, 2007). A classificação da esquizofrenia definida por Crow (1980) é 

talvez a mais conhecida. O autor propôs uma categorização da esquizofrenia em subtipos I e 

II ou positivo/negativo. Segundo ele, os dois tipos podem refletir dois processos patológicos 

etiológica e prognosticamente distintos. Os principais sintomas da síndrome positiva são 
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alucinações e delírios e da síndrome negativa são o embotamento afetivo e a pobreza do 

discurso (SILVA, 2006). Apesar dos sintomas negativos serem considerados menos 

excêntricos que os positivos, eles são a causa primária dos problemas relacionados com o 

funcionamento social e a comunicação (NOLEN-HOEKSEMA, 1998).  

 Os sintomas negativos incluem a apatia, a desmotivação, a redução do nível de 

atividade, o retardamento psicomotor, a pobreza do discurso, o descuido com a aparência, os 

problemas de atenção e concentração, a redução da consciência social, entre outros 

(KAPLAN; SADOCK, 1990; SILVA, 2006; SNOWDEN; MOLDEN; DUDLEY, 2002). 

Indivíduos com predomínio dos sintomas negativos têm menos aquisições acadêmicas, menor 

sucesso na obtenção de emprego, menor desempenho em tarefas cognitivas e têm pior 

prognóstico do que aqueles que apresentam maior sintomatologia dos sintomas positivos 

(ANDREASEN et al., 1990 apud ROCHA, 2007). 

 Assim, as perturbações no processo de socialização do indivíduo com diagnóstico de 

esquizofrenia estão mais destacadas na sintomatologia negativa da doença e, considerando-se 

que a comunicação é resultado de um processo de socialização do ser humano, pode-se prever 

que ela estará mais prejudicada nos indivíduos com manifestação desses sintomas.  

 Há diversas modalidades terapêuticas disponíveis no tratamento dos indivíduos com 

diagnóstico de esquizofrenia. Para definir o melhor tratamento, é importante considerar que o 

planejamento terapêutico deve ser moldado segundo as necessidades específicas de cada 

pessoa (DALGALARRONDO, 2000; KAPLAN, 1997). A esquizofrenia, por ser um 

transtorno mental complexo, exige um tratamento completo, que apresente enfoque 

terapêutico nas diversas vertentes existentes, sendo os principais os tratamentos somáticos e 

os psicossociais. Assim, como agentes farmacológicos, devem ser usados para tratar possíveis 

alterações químicas ocasionadas pelo transtorno, estratégias não-farmacológicas devem 

abordar questões não-biológicas (KAPLAN, 1997).  

 Deve-se considerar que os efeitos colaterais das medicações utilizadas no tratamento 

do indivíduo com esquizofrenia podem incluir fatores que dificultam a sua comunicação. Os 

antipsicóticos típicos, como o haloperidol, por exemplo, podem causar efeitos motores 

indesejáveis, claramente ligados à mobilidade oromiofacial, podendo causar alterações na 

expressão verbal do indivíduo (MACHADO, POÇAS E MELLA, 2010). Embora os 

antipsicóticos atípicos também possam apresentar reações adversas que prejudiquem a 

comunicação adequada do indivíduo, como a clozapina, por exemplo, também pode ocasionar 

alterações na mobilidade oromiofacial em decorrência de hipotonia muscular (DURÃO, 

2004).  
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 A risperidona é outro antipsicótico que pode trazer efeitos indesejáveis relacionados à 

expressão verbal, como por exemplo, a rigidez muscular em alguns casos (FOLQUITTO et 

al., 2010).  

 Os benzodiazepínicos também são psicofármacos muito utilizados na terapêutica do 

indivíduo com diagnóstico de esquizofrenia. As pessoas que fazem uso dessas medicações, 

por exemplo, podem apresentar sintomas relacionados à depressão do sistema nervoso central, 

entre eles a diminuição da atividade psicomotora, prejuízo na memória e hipotonia muscular 

(AUCHEWSKI et al, 2004). Estes são sintomas diretamente relacionados ao armazenamento 

e à produção da informação linguística. 

 Os tipos de tratamento psicológicos incluem: psicoterapia individual e terapia de 

grupo, entre outros (TOWNSEND, 2002). Porém, para a maior parte dos indivíduos, o 

tratamento contínuo deve ser realizado na comunidade e não no hospital, pois muitas dessas 

pessoas apresentam prejuízo moderado a grave no funcionamento social e necessitam de 

intervenções enquanto estão na comunidade (APA, 2002). Deste modo, a reabilitação também 

pode ser realizada por meio do treinamento das habilidades sociais, que é definido pela 

utilização de técnicas comportamentais que permitem adquirir habilidades importantes para a 

satisfação de demandas interpessoais, de autocuidados e de enfrentamento da vida em 

comunidade (APA, 2002).  

 Enfim, os tratamentos não-farmacológicos devem ser focados na reabilitação 

psicossocial, pautados em uma atuação multiprofissional, incluindo a fonoaudiologia, como 

será melhor explanado mais adiante. 

 

1.3.2 Comportamento comunicativo na esquizofrenia 

 

 As alterações no pensamento e dificuldades de relacionamento, característicos da 

esquizofrenia, entre outros sintomas, estão diretamente ligadas à linguagem e à comunicação. 

 A linguagem é resultado de um processo de socialização do ser humano em todos os 

momentos em que ele é estimulado pelo meio em que vive. Nesse processo ocorrem 

diferentes associações e, através da linguagem, a troca de experiências e conhecimentos é 

facilitada, interferindo na percepção da realidade. Por esta percepção estar alterada na 

esquizofrenia, pode-se observar também uma alteração nos aspectos da linguagem e da 

comunicação dos indivíduos com esse diagnóstico, ou seja, a dificuldade de socialização pode 

ser um dos fatores de predisposição das alterações no comportamento comunicativo de 

indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia. 
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 Chomsky (1970) afirmava que linguagem e o pensamento estão diretamente 

relacionados e que o estudo da linguagem contribui consideravelmente para a compreensão do 

raciocínio humano. Neste contexto, Vigotsky (1979) chamou a atenção para a importância de 

se compreender a inter-relação entre o pensamento e a palavra, considerando este um 

processo vivo e dinâmico. Ele afirma que o discurso dá forma à consciência, e que cada 

palavra não remete a um único objeto, mas sim que é uma generalização e, dessa maneira, 

torna-se um pensamento (VIGOTSKY, 1979). Assim, os significados das palavras são 

construídos, eles não são independentes do pensamento e pertencem ao campo mental e 

sociocultural (VIGOTSKY, 1979).  

Alterações de fala e linguagem em pessoas com esquizofrenia eram consideradas 

como consequentes à ruptura de seus sistemas conceituais e processos associativos 

relacionados à psicose, porém, essa visão se alterou pelo aumento nas evidências de 

comprometimento primário da linguagem na esquizofrenia, especialmente em seus aspectos 

semânticos, discursivos e pragmáticos, sendo a esquizofrenia considerada, por alguns autores, 

como uma “[...] doença humana específica relacionada à linguagem” (RADANOVIC et al., 

2013).  

Bowie e Harvey (2008) afirmam que as dificuldades de comunicação na esquizofrenia 

assumem diversas formas, que poderiam ser associadas às duas categorias de transtornos de 

pensamento citadas anteriormente: positivo e negativo. O primeiro é caracterizado por 

discurso desorganizado, no qual ocorre a redução do conteúdo expresso em palavras ou frases, 

respostas inadequadas a perguntas e desconexão com a realidade e, no segundo, ocorre 

redução da produção verbal. Os estudos de Bowie e Harley (2008) quanto aos distúrbios da 

comunicação em indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia crônica indicaram que a 

redução da produção verbal e o discurso desorganizado foram persistentes e funcionalmente 

incapacitantes, na medida em que prejudicaram a sociabilidade desses indivíduos. 

Estudos a respeito de alterações na lateralização da linguagem, sugerem que a 

esquizofrenia está associada à redução dessa lateralização para o hemisfério esquerdo, 

enquanto outros indicam variações estruturais e funcionais do cérebro em regiões relacionadas 

com funções da linguagem (WALDER et al., 2006; MITCHELL; CROW, 2005). Porém, é a 

dificuldade de apontar causas orgânicas que justifiquem a sintomatologia esquizofrênica que 

leva à solicitação de um possível “déficit cognitivo” que estaria localizado no processamento 

de informação e de conteúdo, consequentemente, na apresentação do discurso (BRITO; 

CAVALCANTE, 2012). 
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Na prática clínica, é relativamente comum encontrar disfunções verbais na 

esquizofrenia, sendo que as inferências sobre o pensamento estão primordialmente baseadas 

no discurso do sujeito (ROCHA, 2007). Os distúrbios do pensamento podem ser considerados 

como uma falha em manter um plano de fala e, assim, abranger uma grande quantidade de 

anormalidades de sequência lógica de ideias, porém, a conexão entre linguagem e esses 

distúrbios não está claramente estabelecida (PANTANO et al., 2016). 

O estudo do comportamento comunicativo de pessoas com esquizofrenia ajuda a 

compreender os processos cognitivos subjacentes à desordem do pensamento e sugere que, na 

esquizofrenia, a produção de sentenças prioriza o significado das palavras proferidas 

anteriormente, ou seja, considera o contexto em que devem ser inseridas (TONELLI, 2014). 

O estudo de Silva (2006) apontou que as características de alterações de linguagem e 

fala presentes em indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia são: a linguagem e o discurso 

desordenados; descarrilamento; tangencialidade; neologismos; pobreza no conteúdo do 

discurso; incoerência; pressão da fala; fuga de ideias e fala retardada ou até mesmo o 

mutismo. Além disso, pessoas com este diagnóstico, demonstram um déficit cognitivo 

generalizado, ou seja, eles tendem a ter um desempenho em níveis mais baixos do que 

controles normais em vários testes cognitivos, sendo mais proeminentes os déficits em 

atenção, memória e resolução de problemas (SILVA, 2006). 

No estudo de Cavalcante (2012), há uma discussão acerca de déficits de linguagem 

voltados para a forma, ou seja, as sentenças seriam malformadas, truncadas e faltariam elos 

coesivos e para o conteúdo, o qual seria incoerente e confuso. 

No estudo de avaliação do comportamento comunicativo de pessoas com 

esquizofrenia realizado por Santos et al. (2014), foi utilizada a Bateria Montreal de Avaliação 

da Comunicação (Bateria MAC), constituída por 14 tarefas que avaliaram os aspectos 

discursivo, pragmático inferencial, léxico-semântico e prosódico da linguagem. 

No aspecto discursivo, na tarefa de discurso conversacional, 84% dos indivíduos 

avaliados apresentaram escore igual ou inferior ao ponto de alerta, o que foi indicativo de 

comportamentos comunicativos desviantes na conversação; já na habilidade de reconto 

parcial e integral da história, observou-se 72% com dificuldade na capacidade de 

armazenamento e de compreensão de material linguístico complexo, além da produção do 

discurso narrativo e da dificuldade em sintetizar e inferir as informações. (SANTOS et al., 

2014). 

A pragmática foi avaliada por meio de testes de metáfora e atos de fala indiretos. Na 

habilidade de interpretação de metáforas, 62% dos usuários avaliados apresentaram indicação 
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de dificuldades de compreensão da linguagem figurada ou não literal e, na tarefa de 

interpretação de atos de fala indiretos, esse índice de alteração foi de 88% (SANTOS et al., 

2014). 

No aspecto léxico-semântico, o teste de evocação lexical indicou que, de todos os 

participantes, 58% apresentaram dificuldades de evocar palavras sem um critério pré-

estabelecido e, quando se inseria um critério ortográfico (somente palavras que iniciassem 

com a letra “P”), essa alteração passava para 60% (SANTOS et al., 2014). No mesmo estudo, 

na análise do julgamento semântico, 58% apresentaram dificuldades na identificação de 

relações semânticas, assim como nas explicações dadas a essas relações e 48% apresentaram 

dificuldades de identificar as relações semânticas entre as palavras ou de explicar quais as 

relações quando essas existem. 

No aspecto de prosódia linguística – compreensão, 42% dos participantes 

apresentaram dificuldades na capacidade de perceber e identificar os padrões de entonação 

linguística (afirmativa, interrogativa e imperativa); na repetição, essa dificuldade reduziu para 

38% e, quando as entonações eram emocionais, 44% apresentaram dificuldades para 

compreender e 58% teve dificuldade em reproduzir oralmente padrões de entonação 

emocional (alegria, tristeza e raiva) (SANTOS et al., 2014). O estudo salientou que a 

dificuldade aumentou (68%) quando se solicitava a produção de entonações emocionais com 

base no contexto afetivo e comunicativo de uma determinada situação, ou seja, retratando as 

dificuldades que indivíduos com esquizofrenia apresentam para expressar suas emoções. 

Outros estudos afirmam que pessoas com esquizofrenia têm déficits bem estabelecidos 

em sua capacidade de identificar a emoção de expressão facial e tom de voz. Estudos que 

mostram alterações na percepção auditiva das entonações emocionais apontam para a 

importância de uma abordagem de remediação cognitiva (ROUXA; CHRISTOPHEA; 

PASSERIEUXB, 2010; JAHSHAN; WYNN; GREEN, 2013). Esses déficits no 

reconhecimento de emoções não são puramente associados aos distúrbios de percepção da 

emoção na esquizofrenia, mas são principalmente afetados por sintomas principais da doença 

(CASTAGNAA et al., 2013). 

Pessoas com esquizofrenia apresentam também dificuldades de acesso lexical, fala 

desordenada, com interrupções, muitas pausas e reformulações, além de alterações 

significativas na expressão dos elementos suprassegmentais de fala e perturbações no discurso 

(MARTÍNEZ; DONADO; ESLAVA, 2015). 

Um estudo mais recente avaliou a relação entre linguagem e distúrbios do pensamento 

em pacientes com esquizofrenia com início precoce. Os resultados mostraram um 
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desempenho significativamente menor em termos de compreensão escrita, compreensão oral, 

nomeação, fluência semântica, decisão lexical, metáfora, julgamento gramatical, correção 

gramatical com imprecisões semânticas e categorização da palavra (PANTANO et al., 2016). 

Conhecer o comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de 

esquizofrenia é importante porque a comunicação do sujeito decorre de interações e de 

experiências sociais. Sendo assim, o relacionamento interpessoal, claramente afetado na 

esquizofrenia, está intimamente ligado aos processos de comunicação. 

 

1.4 A Atenção Psicossocial no cuidado em Saúde Mental 

 

No âmbito das políticas públicas, a Saúde Mental tem apresentado importantes 

avanços com propostas para o cuidado integral às pessoas em sofrimento mental (BORGES, 

BAPTISTA, 2008), com enfoque no princípio da desinstitucionalização, ou seja, romper com 

a centralidade da atenção hospitalar que concentrava mais de 90% dos recursos financeiros, 

físicos e humanos da saúde mental pública até o início dos anos 90 (GONÇALVES; VIEIRA; 

DELGADO, 2012). Surge, então, a perspectiva da Atenção Psicossocial no cuidado em Saúde 

Mental, com a criação dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS. 

Os CAPS representam as principais estratégias para a organização dos serviços de 

Saúde Mental (CAMPOS et al., 2009), ampliando-se o conceito de clínica e fortalecendo os 

processos de socialização (RABELO, 2006), utilizando o próprio ambiente como espaço de 

convívio social e diversas expressões, diferindo assim da prática do consultório. 

Segundo a Portaria no 336/GM (BRASIL, 2002), estabelecida em 2002 pelo 

Ministério da Saúde e já citada em capítulo anterior, os CAPS passaram a ser constituídos por 

modalidades de serviço de acordo com a abrangência populacional: CAPS I (municípios 

acima de 20 mil habitantes), CAPS II (entre 70 mil e 200 mil habitantes), CAPS III (acima de 

200 mil habitantes), CAPSad II (acima de 70 mil habitantes) – para usuários de álcool e outras 

drogas – e CAPSi II (cerca de 200 mil habitantes) – voltado para crianças e adolescentes 

(BRASIL, 2002). Os CAPS atendem, diariamente, à população em seu território e prestam 

acompanhamento clínico e reabilitação psicossocial aos sujeitos em sofrimento mental, 

contando com uma equipe multidisciplinar formada por psiquiatra, enfermeiro, psicólogo, 

assistente social e outros profissionais, que prestam cuidados através de atendimentos 

individuais e/ou grupais, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, atendimento da família e 

atividades comunitárias, entre outros serviços (MARTINHAGO; OLIVEIRA, 2012). 
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O CAPS III, local de desenvolvimento do material desta Tese, apresenta as seguintes 

características: é um serviço ambulatorial de atenção contínua; funciona durante 24 horas 

diariamente, incluindo feriados e finais de semana. A assistência prestada ao paciente no 

CAPS III inclui as seguintes atividades: atendimento individual (medicamentoso, 

psicoterápico, orientação, entre outros); atendimento em grupos (psicoterapia, grupo 

operativo, atividades de suporte social, entre outras); atendimento em oficinas terapêuticas 

executadas por profissional de nível superior ou nível médio; visitas e atendimentos 

domiciliares; atendimento à família; atividades comunitárias enfocando a integração do 

doente mental na comunidade e sua inserção familiar e social; acolhimento noturno, nos 

feriados e finais de semana com, no máximo, 05 (cinco) leitos, para eventual repouso e/ou 

observação; a permanência de um mesmo paciente no acolhimento noturno fica limitada a 07 

(sete) dias corridos ou 10 (dez) dias intercalados em um período de 30 (trinta) dias (BRASIL, 

2002). 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS III, para o atendimento de 40 

(quarenta) pacientes por turno, tendo como limite máximo 60 (sessenta) pacientes/dia, em 

regime intensivo, deve ser composta por: 02 (dois) médicos psiquiatras; 01 (um) enfermeiro 

com formação em saúde mental; 05 (cinco) profissionais de nível superior entre as seguintes 

categorias: psicólogo; assistente social; enfermeiro; terapeuta ocupacional; pedagogo ou outro 

profissional necessário ao projeto terapêutico; 08 (oito) profissionais de nível médio: técnico 

e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão (BRASIL, 

2002). 

O crescimento dos CAPS começou de forma tímida no país, já que sua implantação 

competia financeiramente com outros dispositivos dos municípios, por exemplo, em 1996, o 

Brasil contava com 154 CAPS, mas essa realidade foi se modificando, passando para 1.620 

CAPS implantados em 2010, com cobertura de 0,66 por 100.000 habitantes (LIMA; LIMA; 

MARQUES, 2017). 

É importante que os gestores e a equipe assistencial multidisciplinar conheçam as 

características epidemiológicas regionais da rede de atenção psicossocial, seus recursos, a 

dinâmica, fragilidades e suas potências, além de conhecer as questões que envolvam a política 

de saúde mental – como seus paradigmas e ferramentas de gestão e contingente sobre 

demanda a ser absorvida e acolhida –, no sentido de construir respostas efetivas, na 

perspectiva de promover a desinstitucionalização e integração da rede em saúde, tornando-a 

acessível, interligada, universal e resolutiva (MACHADO; CAMATTA, 2013). 
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Um recente estudo de Lima, Lima e Marques (2017) sobre a percepção de 

profissionais envolvidos na gestão e assistência de um CAPS do interior do Nordeste 

demonstrou que o financiamento é insuficiente, o trabalho interdisciplinar é fragmentado 

devido às várias formas de vínculos dos membros da equipe multiprofissional, há falta de 

capacitação, há ações de gestão de forma unilateral e inadequação da estrutura física às 

práticas terapêuticas em saúde mental. Neste contexto, os autores consideram que é 

fundamental que a teorização da política em saúde mental não se dissocie de sua prática, a 

julgar pela importância do trabalho dispensado aos familiares e usuários do Centro de 

Atenção Psicossocial, tornando-se necessário o desenvolvimento de ações planejadas por toda 

a equipe gestora/assistencial, para que seja possível consolidar esse novo modelo de cuidar.  

O cuidado à atenção primária à saúde, em relação à saúde mental é tarefa que envolve 

a formação e a educação permanente de profissionais e a gestão do cuidado (SILVEIRA et al., 

2017). Nessa perspectiva, a concretização de uma atenção psicossocial integral no cuidado em 

saúde mental ainda parece percorrer um longo caminho, haja vista que nem as leis 

reconhecem imprescindíveis a presença de todos os profissionais da saúde nas equipes dos 

CAPS, como no caso da fonoaudiologia. 

O foco dos serviços de atenção psicossocial é a reabilitação psicossocial, já que os 

serviços que trabalham na perspectiva da reforma psiquiátrica se intitulam reabilitadores. Na 

prática, muito se tem falado sobre reabilitação psicossocial, desde o advento das discussões 

sobre desinstitucionalização e os princípios, objetivos e pressupostos da reforma psiquiátrica 

que orientam as práticas nos serviços.  

A reabilitação psicossocial destina-se a aumentar as habilidades da pessoa, diminuindo 

as deficiências e os danos da experiência do transtorno mental (LUSSI; PEREIRA; PEREIRA 

JUNIOR, 2006). Trata-se de um conjunto de ações e estratégias com o objetivo de aumentar e 

recuperar as habilidades e competências do indivíduo, diminuindo as dificuldades e 

deficiências presentes, tornando o indivíduo mais capaz, autônomo e preparado para a 

reinserção social. Quanto à autonomia, Saraceno, em seu livro, entende como o aumento da 

capacidade do indivíduo e não necessariamente como a independência total dele: 

 

Reabilitar pode ser então entendido como um processo de restituição 

do poder contratual do usuário, com vistas a ampliar a sua autonomia. 

[...] Entendemos autonomia como a capacidade de um indivíduo gerar 

normas, ordens para sua vida, conforme as diversas situações que 

enfrente. Assim, não se trata de confundir autonomia com auto-

suficiência nem com independência (SARACENO, 2001, p. 56-7). 
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A reabilitação psicossocial é um processo complexo, que considera a superação da 

dicotomia saúde/doença, a inclusão da família, a interdisciplinaridade, a contratualidade, os 

valores profissionais como a responsabilidade, a ética, e o respeito à dignidade do ser humano 

(BABINSKI; HIRDES, 2004), uma vez que necessita da articulação de várias instâncias 

políticas voltadas para a área e uma capacitação técnica adequada dos profissionais (HIRDES; 

KANTORSKI, 2004). 

A reinserção social é primordial para que exista o desenvolvimento da autonomia e, 

consequentemente, uma reabilitação efetiva. Na reabilitação psicossocial, o profissional de 

Saúde Mental pode, através de um processo de comunicação, de escuta, de acolhimento e de 

atividades prático-criativas, junto com o indivíduo em sofrimento mental, agir como 

facilitador na construção de novas configurações mentais, nas quais o sistema de relações que 

compõe a vida dessa pessoa possa se reorganizar, desse modo, se estabilizando em um novo 

padrão de relações na sociedade (LUSSI; PEREIRA; PEREIRA JUNIOR, 2006).  

As diversas estratégias e fatores trabalhados na reabilitação psicossocial correspondem 

à complexidade de aspectos existentes na vida de uma pessoa. Essas práticas propõem um 

modelo de atenção interativo e complexo, que contemple as abordagens biológica, psicológica 

e social (COSTA et al., 2012). Nesse sentido, passa-se a valorizar o trabalho interdisciplinar 

voltado para as potencialidades individuais das pessoas com diagnóstico de transtornos 

mentais (CAMPOS et al., 2009). Junto a isso, atitudes como trocas de informações e 

experiências e as diferentes formas de contato e de escuta ao paciente possibilitam uma maior 

interação entre a equipe e o usuário do serviço de saúde mental, facilitando todo o processo de 

reabilitação psicossocial. 

A reabilitação psicossocial é um processo em permanente construção de novas 

possibilidades de cuidado, com uma multiplicidade de práticas em curso (BABINSKI; 

HIRDES, 2004). A fonoaudiologia, assim como as outras áreas da saúde, pode contribuir 

diretamente para otimizar os serviços de atenção psicossocial por meio de práticas específicas, 

nesse caso, utilizando o comportamento comunicativo como instrumento para a reabilitação 

psicossocial. 

 

1.5 A Fonoaudiologia em Saúde Mental 

 

Ainda são poucos os relatos literários de atuação direta da fonoaudiologia em serviços 

de atendimento público a indivíduos com diagnóstico de transtornos mentais, o que constitui 

um desafio atual para os fonoaudiólogos, sendo citada apenas a presença obrigatória do 
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profissional fonoaudiólogo na equipe mínima dos Centros de Atenção Psicossocial Infantil 

(CAPSi), mas não nos outros CAPS, por exemplo, onde o público alvo é de adultos 

(SANTOS et al., 2013).  

Segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia, é função do fonoaudiólogo atuante 

nos CAPS: identificar a necessidade de inserção do indivíduo neste serviço; realizar 

planejamentos terapêuticos personalizados; realizar atendimentos individuais e/ou em grupo; 

orientar as famílias e articular com outros equipamentos da rede, facilitando a inclusão social 

(CFFa, 2012). Como a intervenção clínica fonoaudiológica propriamente dita não é a proposta 

do CAPS, já que a abordagem é focada nos aspectos psicossociais, trabalhando o usuário 

dentro do contexto de suas relações comunitárias, não é função do fonoaudiólogo realizar 

reabilitação/terapia fonoaudiológica dentro deste serviço, substituindo-as por atendimentos 

individuais ou em grupo com o objetivo de promover momentos que estimulem o 

desenvolvimento da comunicação oral (CFFa, 2012). Caso seja identificado algum distúrbio 

de comunicação, busca-se o encaminhamento à rede especializada (CFFa, 2012). 

Se, por um lado, os ambulatórios de saúde mental foram uma importante porta de 

entrada para o fonoaudiólogo no sistema público de saúde, por outro, em tempos de 

implantação dos CAPS, sua presença nas equipes ainda não está consolidada. Em 20 anos de 

SUS e sob a égide dos avanços da Reforma Psiquiátrica é preciso tornar consistentes também 

as práticas que tangem ao campo da linguagem, como potência de reabilitação psicossocial e 

inclusão de crianças, adolescentes e adultos acometidos por transtornos psiquiátricos de maior 

complexidade (SANTOS et al., 2013). 

A Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), apoiada na lei 10.216/02 tem, como 

objetivo, consolidar um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária. Ou 

seja, garantir a livre circulação das pessoas com transtornos mentais pelos serviços e pelas 

comunidades, e oferecer cuidados baseados nos recursos oferecidos por elas. 

 

Artigo 3º – É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da 

política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde 

aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da 

sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de 

saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que 

ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais 

(BRASIL, 2001). 
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Os CAPS, os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência e 

Cultura e os leitos de atenção integral (em Hospitais Gerais e nos CAPS III) fazem parte de 

uma rede de serviços baseada neste modelo (BRASIL, 2001). 

Segundo a PNSM, são direitos da pessoa com transtorno mental: ter acesso ao melhor 

tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; ser tratada com 

humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua 

recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; ser protegida contra 

qualquer forma de abuso e exploração; ter garantia de sigilo nas informações prestadas; ter 

direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua 

hospitalização involuntária; ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; receber o 

maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; ser tratada em 

ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; ser tratada, preferencialmente, 

em serviços comunitários de saúde mental (BRASIL, 2001). 

Outra proposta da PNSM é garantir a participação de todas as categorias profissionais 

envolvidas no trabalho interdisciplinar de saúde, quando do provimento do cargo de direção 

das unidades de saúde (BRASIL, 2001). 

As novas concepções dos CAPS demandam a reorganização dos processos de trabalho 

em saúde mental em direção aos pressupostos da Reforma Psiquiátrica brasileira (YASUI; 

COSTA-ROSA, 2008), representando um desafio para os trabalhadores dos serviços 

substitutivos, dentre eles o fonoaudiólogo, que historicamente privilegiou abordagens clínicas 

individuais, desempenhadas essencialmente em serviços ambulatoriais (ARCE, 2014). 

A proposta é que a fonoaudiologia ultrapasse a barreira acerca da visão exclusiva para 

as alterações fonoaudiológicas em direção à construção de uma clínica psicossocial, 

fortalecendo o papel político deste profissional na luta pela implantação da Reforma 

Psiquiátrica, em defesa do cuidado integral em saúde mental (ARCE, 2014). 

O estudo de Bonamigo e Pereira (2012) investigou o número de profissionais de 

Fonoaudiologia inseridos em Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) e as características 

das atividades desenvolvidas neste serviço especializado de saúde mental. Não foi 

identificada a presença de fonoaudiólogos em nenhum dos CAPS pesquisados, de modo que 

os gestores manifestaram conhecimento sobre a importância do trabalho do fonoaudiólogo, 

mas desconheciam as ações específicas, além disso, o estudo propôs que as atividades do 

fonoaudiólogo nesta área compreendem a realização de procedimentos de avaliação, 

intervenção, aconselhamento e acompanhamentos dos indivíduos com distúrbios da 

comunicação (BONAMIGO; PEREIRA, 2012).  
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Outro estudo caracterizou a demanda fonoaudiológica para pacientes adultos com 

diagnóstico de transtornos mentais atendidos em um Centro de Atenção Integral à Saúde. A 

maioria dos sujeitos que receberam atendimento individual em Fonoaudiologia (58,5%) foi 

atendida na especialidade Linguagem, seguido da Motricidade orofacial + Linguagem e 

alterações de comunicação em função de problemas auditivos (ALMEIDA; CUNHA, 

SOUZA, 2013). Os autores ainda acrescentaram que a maioria das queixas e atendimentos 

fonoaudiológicos circulou em torno de alterações de comunicação e apontam para a 

pertinência do trabalho fonoaudiológico em saúde mental, sugerindo o caráter interdisciplinar 

e a valorização e busca das políticas públicas com o sentido de oferecer contribuições efetivas 

e compatíveis com o cenário contemporâneo. 

Bueno (2014) estudou a atuação dos fonoaudiólogos nos CAPS do Estado de São 

Paulo e verificou que a maior parte deles atua nos CAPS tipo infantil e que, em relação ao 

início das atividades destes profissionais nos CAPS, a maioria relatou não apresentar 

conhecimentos prévios sobre saúde mental e ter aprendido sobre o serviço no próprio 

cotidiano do trabalho e o tipo de trabalho realizado foi tanto individualizado quanto grupal. O 

estudo ainda apontou que, embora a Reforma Psiquiátrica preconize a atuação 

multidisciplinar, o que inclui a atuação fonoaudiológica nesses serviços de saúde, a presença 

do fonoaudiólogo é ainda muito pequena. Observa-se que a atuação do fonoaudiólogo é vista 

em grande parte nos CAPSi, mas aos poucos vem se inserindo em CAPS com atendimento 

para adultos, marcando a abertura da área da saúde mental para estes profissionais (BUENO, 

2014). 

O estudo de Karen e Kapolnek (2001) apresentou o caso de uma senhora de 62 anos 

com diagnóstico de esquizofrenia que vivia em uma casa de repouso e apresentava 

dificuldades de comunicação manifestadas, principalmente, por respostas curtas e incompletas 

e pouca interação social. Após 1 ano de intervenções interdisciplinares com a equipe de 

enfermagem e a de fonoaudiologia, com estratégias de intervenção psicossocial, a senhora 

estava participando de dramatizações durante sessões de grupo, expressando seus sentimentos 

verbalmente e apresentando melhor inteligibilidade da fala, além de melhorar a interação 

social e aumentar a participação nas outras atividades da instituição. 

Cardoso (2014) realizou um relato de experiência a respeito do acolhimento em uma 

Unidade de Saúde Mental voltada para o tratamento de crianças e adolescentes e apresentou a 

fonoaudiologia como profissão integrante da equipe e atuante na escuta qualificada para o 

acolhimento no serviço. A revisão de literatura realizada por Vechi, Chirosi e Prado (2017) 

sobre a inserção social de pessoas com transtornos mentais por meio do trabalho citou a 
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possibilidade da participação de fonoaudiólogos nas oficinas terapêuticas dos CAPS, mas não 

relatou a presença, de fato, desses profissionais nos serviços. 

A intervenção fonoaudiológica na Saúde Mental transita em todos os ciclos da vida e 

tem, como alvo: constituir e sustentar o papel do interlocutor ativo e efetivo; considerar os 

desdobramentos que a comunicação tem para a saúde e os riscos que ela representa para a 

doença e acreditar na diferença que a transformação da comunicação opera no 

estabelecimento dos laços sociais e na transformação da vida, ou seja, “atuar com o sujeito 

que fala e não com a patologia que o cala” (LYKOUROPOULOS; HERRERO, 2014). 

 Afora os estudos apresentados neste capítulo, a atuação fonoaudiológica no campo da 

saúde mental ainda está no início de sua trajetória e cabe aos profissionais divulgarem seus 

trabalhos por meio de pesquisas científicas a fim de consolidar a prática e embasar a criação 

de novas políticas públicas que fomentem o ofício do fonoaudiólogo nos serviços de saúde 

mental. 

 

1.6 Intervenções fonoaudiológicas 

 

A atuação fonoaudiológica engloba ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde nos diferentes aspectos relacionados à comunicação humana (SANTOS, 2013). O 

fonoaudiólogo, como profissional de saúde, a priori, apresenta uma formação generalista, 

recebendo conhecimentos globais que incluem aspectos culturais, emocionais, físicos, 

ambientais e econômicos. Neste sentido, a intervenção deste profissional ocorrerá no 

ambiente e nas condições que melhor convierem com as necessidades de seu cliente/paciente. 

A atuação da Fonoaudiologia dentro do conceito de saúde coletiva é recente e pouco 

desenvolvida, havendo a necessidade de formar profissionais com uma visão de promoção de 

saúde. A inserção da Fonoaudiologia na Atenção Primária à Saúde (APS) ocorreu entre as 

décadas de 1970 e 80, por meio das Secretarias de Educação e de Saúde e os trabalhos foram 

acontecendo isoladamente, sem integração entre os fonoaudiólogos (LIPAY; ALMEIDA, 

2007). 

Para uma atuação mais eficiente no nível da Atenção Primária à Saúde, é importante 

conhecer as características da instituição e da população atendida em sua área de abrangência, 

pois as ações são coletivas, devendo-se levar em consideração a situação socioeconômica e 

cultural, origem e costumes da população (PENTEADO; SERVILHA, 2004). 

Promover significa gerar novas perspectivas baseando-se na identificação das 

necessidades e condições de vida das pessoas e atentando-se às diferenças, singularidades e 
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subjetividades decorrentes dos acometimentos individuais e coletivos de saúde (LIPAY; 

ALMEIDA, 2007). A promoção de saúde pode ser realizada também no contexto do 

atendimento particular, possibilitando o envolvimento dos fonoaudiólogos junto à 

viabilização da proposta de promoção de saúde, em todos os níveis, locais e áreas de atuação 

(PENTEADO, 2002). 

No serviço de Saúde Mental, o fonoaudiólogo pode atuar visando estimular a 

criatividade, a participação coletiva e a aprendizagem de modo a favorecer condições que 

facilitem a reinserção social do indivíduo com transtorno mental (LIPAY; ALMEIDA, 2007). 

Dentro desse serviço, Pasetti (2000) apontou que o fonoaudiólogo poderia promover a 

comunicação oral e escrita por meio de oficinas ou grupos, mas que a falta de uma 

compreensão ampla acerca do conceito de saúde, em especial saúde mental, poderia levar à 

prevalência do modelo clínico tradicional, que visa à cura em detrimento das ações de 

promoção de saúde. Hoje, sabe-se que esse novo olhar para a saúde mental está em constante 

evolução e abordagens inovadoras estão surgindo como recurso para atuação neste campo, 

principalmente por meio de trabalhos grupais. 

Como citado anteriormente, a Fonoaudiologia, historicamente, caracteriza-se por 

atendimentos individuais. Entretanto, alguns estudos mostram que atendimentos em grupos 

têm-se mostrado como uma alternativa que, além da questão prática, tem revelado uma 

relação diferente, tornando possível emergir sentimentos diversos como raiva, além de 

discordâncias, crenças e mudanças de atitudes marcadas pela reflexão (SOUZA et al., 2012). 

A atuação fonoaudiológica em grupo surgiu na década de 1980, inicialmente, a partir 

da necessidade de atendimento a uma demanda maior em menor tempo, devido ao pequeno 

número de profissionais (CORRÊA, 1994). Todavia, com o passar do tempo, estudos 

demonstraram que o grupo terapêutico também pode ser um importante “lugar” de trocas, 

vivências culturais e partilha de conhecimentos (LEITE; PANHOCA, 2003; MERCUCCI; 

PANHOCA, 2004), destacando-se que a abordagem grupal não é entendida simplesmente 

como um meio de atender à demanda, mas como um recurso terapêutico de grande valia 

(SANTANA; SIGNOR, 2015). 

Essa modalidade se tornou importante em todas as áreas da Fonoaudiologia 

(SANTOS, 1993), e, apesar de a atuação fonoaudiológica em saúde mental ainda ser uma área 

em processo de descoberta, acredita-se que o grupo seja a melhor estratégia de atuação neste 

caso, pois permite um espaço amplo e importante no processo de construção conjunta de 

conhecimentos, trocas de experiências e (re) significações, contribuindo no desenvolvimento 

da linguagem e da subjetividade (LEITE; PANHOCA, 2003). 
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Da inauguração como forma de atender a muitos em menos tempo, dada a relação 

desigual entre demanda da população e oferta de mão de obra fonoaudiológica, até a prática 

comum nos dias de hoje, o atendimento em grupo sofreu grandes mudanças, principalmente 

devidas ao novo cenário da Saúde Pública com a entrada do Programa de Saúde da Família, o 

que desencadeou a contratação de fonoaudiólogos para as UBS (Unidade Básica de Saúde) e 

para os NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família). Vários são os papéis do fonoaudiólogo 

(coordenador, participante-coordenador, mediador, agente, interlocutor ativo) no atendimento 

em grupo, porém, nestes papéis, os fonoaudiólogos focalizam os objetivos de cada sessão, 

com regras de convivência grupal e rotinas que levam os membros do grupo a se organizarem 

(ARAÚJO; FREIRE, 2011).  

Para a formação do grupo, é importante que se estabeleçam alguns critérios como a 

dimensão, a faixa etária e a duração do grupo. É importante realizar uma avaliação das 

condições de cada sujeito, para que se possa direcionar e formar o grupo (SANTANA; 

SIGNOR, 2015). A dimensão é um critério variável e decorrente das possibilidades e dos 

objetivos do fonoaudiólogo; a faixa etária pode constituir, também, um aspecto importante 

porque tende a unir sujeitos com interesses em comum e a duração é estabelecida pelo 

terapeuta a depender da necessidade do próprio grupo, por exemplo, muitos integrantes em 

pouco tempo pode não ser uma boa estratégia, pois nem todos terão a oportunidade de ter 

uma participação mais efetiva (SANTANA; SIGNOR, 2015). 

O grupo na fonoaudiologia vem se destacando nas diversas subáreas da profissão. Na 

área da leitura e escrita, grupos com crianças têm sido realizados como potencializadores da 

aprendizagem já que as experiências compartilhadas em torno do objeto tendem a repercutir 

positivamente e gerar ganhos para todos os participantes do grupo, pois a apropriação da 

escrita é um processo que se concretiza na relação com o outro (SIGNOR, 2010). Essa mesma 

percepção de importância da relação com o outro foi observada em um trabalho de atuação 

fonoaudiológica em grupo de respiradores orais (MARSON et al., 2012), o que permite 

reconhecer a importância da formação grupal para a criação de novos conceitos terapêuticos. 

Na área de voz, os grupos possibilitam o compartilhamento e a exploração de todo o 

processo vocal de si e dos outros, bem como a troca de experiências e de saberes, motivando 

os integrantes na busca por melhoras e mudanças (LAW et al., 2012). Essa atuação, 

realizada em equipe, é uma prática crescente no atendimento à saúde e se caracteriza pelo 

modo de interação presente na relação entre os profissionais (MACLEAN; PLOTNIKOFF; 

MOYER, 2000). 
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As práticas grupais são estratégias positivas de intervenção coletiva que contribuem 

para a superação do modelo biomédico de atenção à saúde, para a autonomia dos sujeitos e 

para reduzir o foco da doença e valorizar outras dimensões de vida, trabalhando assim, no 

conceito de promoção da saúde (MENDELSOHN et al., 2011).  

O papel do fonoaudiólogo deve ser o de mediador e interlocutor, utilizando a 

linguagem como um recurso de expressão dos sujeitos e de suas necessidades, utilizando 

estratégias de facilitação da comunicação entre os integrantes do grupo (MACHADO, 

BERBERIAN; MASSI, 2007). 

O estudo de Souza et al. (2011) mostrou que, através das experiências relatadas, pôde-

se perceber a possibilidade de o trabalho terapêutico grupal ser efetivo e eficaz na 

Fonoaudiologia, resolvendo e/ou amenizando o impacto social dos distúrbios da 

comunicação, pensando em uma perspectiva que assuma a linguagem como uma forma de 

inserção/ reinserção do sujeito no meio social. Além disso, o citado estudo ainda reitera que as 

distintas metodologias para a abordagem grupal também trazem um desafio para o 

fonoaudiólogo, pois ainda são necessárias adaptações neste sentido, o que sugere o 

desenvolvimento de metodologia própria (SOUZA et al., 2011). 

Sendo assim, o campo de intervenção da fonoaudiologia é vasto e possibilita 

diferentes meios que serão definidos de acordo com os objetivos terapêuticos, as necessidades 

do cliente/paciente e os recursos disponíveis. A intervenção grupal foi escolhida neste 

trabalho por serem considerados a demanda do serviço de saúde mental em questão e o 

objetivo de promover a melhora nas habilidades comunicativas por meio de atividades de 

interação social. 

 

1.7 O referencial teórico da Neuropsicologia 

 

 Este trabalho foi baseado teoricamente no referencial da Neuropsicologia. A 

Neuropsicologia tem tido um grande crescimento nas últimas décadas e tem contribuído para 

campos como a psiquiatria. Em relação à esquizofrenia, há estudos que proporcionaram uma 

nova visão sobre a natureza da doença, embora não sem contradições e questões não 

resolvidas, alguns deles serão citados a seguir. 

A neuropsicologia é uma área interdisciplinar de pesquisa e aplicação, congregando 

profissionais das áreas de saúde e educação, com o intuito de investigar as bases cerebrais do 

comportamento humano, assim contribuindo para o diagnóstico e intervenção em problemas 

cognitivos, comportamentais e emocionais (HAASE et al, 2012). Nos últimos anos, a 
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neuropsicologia vem incorporando modelos cognitivos e estudos de neuroimagem funcional 

ao seu referencial teórico e metodológico (HAASE, 2014). 

A primeira abordagem metodológica da neuropsicologia foi introduzida por Broca, no 

século XIX, através do método anátomo-clínico, que se tornou um marco no surgimento de 

um método verdadeiramente científico nos estudos da relação entre cérebro e mente e 

propunha correlações entre áreas cerebrais restritas e déficits funcionais específicos, em 

especial no que diz respeito ao processamento da linguagem (CAGNIN, 2010).  

Há também a abordagem da neuropsicologia do desenvolvimento que considera as 

características de cada fase do desenvolvimento, bem como a influência da família e da escola 

a partir de uma perspectiva biopsicossocial (ANDRADE; FERREIRA, HAASE, 2009a; 

ANDRADE; FERREIRA, HAASE, 2009b; HAASE, 2009a). O objeto principal de interesse 

clínico da neuropsicologia do desenvolvimento é o funcionamento cognitivo, emocional, 

familiar, acadêmico e social de crianças e adolescentes com lesões adquiridas no cérebro 

(paralisia cerebral, meningoencefalite, traumatismo crânio-encefálico etc.) ou transtornos do 

desenvolvimento (deficiência intelectual, autismo, síndromes genéticas, TDAH, transtornos 

específicos de aprendizagem etc.) (HAASE et al., 2016). 

Alterações cognitivas podem ser observadas na esquizofrenia. Indivíduos com esse 

transtorno apresentam alterações no desempenho em uma grande variedade de testes 

neuropsicológicos com uma estimativa de 40 a 60% de déficits cognitivos, porém, não existe 

unanimidade em relação aos aspectos qualitativos e quantitativos desses déficits (ADAD; 

MATTOS, 2000).  

Os processos de atenção e memória, assim como as "funções executivas", são 

afetados, em grande parte dos indivíduos acometidos pela doença, além de déficits de 

linguagem expressiva e receptiva e essas alterações estão relacionadas à aquisição de 

habilidades sociais (ADAD; CASTRO; MATTOS, 2000). 

Nas últimas décadas, com avanços no conhecimento dos déficits cognitivos, foi 

desenvolvida uma série de técnicas de reabilitação cognitiva na esquizofrenia baseadas em 

suposições teóricas de que há uma relação causal entre os déficits neurocognitivos e o nível 

das alterações sociais na esquizofrenia e assim, trabalhando-se o nível cognitivo pode-se 

observar uma melhora nos campos sociais e psicopatológicos (BELLACK; GOLD; 

BUCHANAN, 1999). 

Atualmente, vem crescendo o número de pesquisas que investigam novas técnicas de 

abordagem de tratamento, destacando-se as de reabilitação cognitiva, que visam minimizar os 
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prejuízos nas funções de atenção, percepção, concentração, memória e funcionamento 

executivo (ZIMMER et al., 2008). 

Uma abordagem que também está sendo utilizada para estabelecer os principais 

déficits cognitivos na esquizofrenia é a de medição e tratamento para melhoria cognitiva na 

esquizofrenia, incluindo uma bateria de testes cognitivos padronizada, que mede as áreas 

cognitivas mais significativas, estabelecendo categorias como: a velocidade do processamento 

da informação; a memória de trabalho (verbal e não-verbal); a resolução de problemas e a 

cognição social (KERN et al., 2008).  

Sendo assim, o presente estudo pretende oferecer contribuições para um melhor 

direcionamento quanto ao tipo de assistência fonoaudiológica que pode ser prestada e ainda 

para futuras pesquisas em fonoaudiologia no âmbito da saúde mental, especialmente 

relacionada a pessoas com diagnóstico de esquizofrenia.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo se justifica por tratar de um aspecto extremamente importante na 

assistência aos indivíduos com diagnóstico de transtornos mentais, que é a sua comunicação. 

O comportamento comunicativo adequado torna-se um facilitador da interação, possibilitando 

melhores resultados no relacionamento interpessoal, que, como já se sabe, geralmente está 

muito prejudicado nesses indivíduos, principalmente na esquizofrenia. 

O fonoaudiólogo é o profissional graduado diretamente para atender a questões 

relacionadas ao comportamento comunicativo. Portanto, mostrar a importância e o resultado 

da intervenção fonoaudiológica nesta área de saúde mental, que ainda é tão pouco explorada 

na fonoaudiologia, permite o desenvolvimento de metodologias assistenciais adequadas à 

busca por reabilitação psicossocial. 

O trabalho contribuirá para a área da psiquiatria e da saúde mental, pois fortalece a 

participação da fonoaudiologia nessas áreas, participação esta ainda pequena; portanto, o 

avanço se dará, acredita-se, a partir de trabalhos desta natureza, avaliando-se as possíveis 

alterações nos aspectos comunicativos de indivíduos com diagnóstico de transtornos mentais 

e apresentando intervenções inéditas, certamente trazendo benefícios para sua reabilitação 

psicossocial e criando novas oportunidades de atuação fonoaudiológica. 
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3 OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Verificar a efetividade da intervenção fonoaudiológica no comportamento 

comunicativo de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Avaliar o comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de 

esquizofrenia, quanto aos aspetos discursivos, pragmáticos, léxico-semânticos e prosódicos 

antes e após intervenção fonoaudiológica. 

 Avaliar a satisfação dos participantes do Grupo de Intervenção Fonoaudiológica, em 

relação às atividades propostas e à contribuição para o tratamento. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Estudo longitudinal, quase experimental, de caráter quantitativo analítico-exploratório 

e qualitativo descritivo. 

A pesquisa longitudinal ou horizontal se classifica em retrospectiva e prospectiva. Na 

retrospectiva, estudam-se casos e controles, ou seja, compara-se um grupo de pessoas que 

apresenta uma determinada doença (casos) com outro grupo que não possui a doença 

(controles), em relação à exposição prévia a um fator em estudo (BORDALO, 2006).  

Este desenho utiliza a abordagem quantitativa, através de métodos estatísticos que 

prevêem distribuição percentual e relativa dos dados obtidos e sua análise descritiva, 

possibilitando a redução, o resumo e a organização da informação numérica (POLIT; 

HUNGLER, 1995). 

A abordagem qualitativa, além de buscar um significado profundo, analisa as 

percepções do sujeito, suas relações e crenças, possibilitando uma melhor compreensão acerca 

do assunto, favorecendo o conhecimento de seus desejos, suas aspirações, valores e atitudes, 

privilegiando a vivência, o entendimento e a compreensão dos sujeitos pesquisados perante a 

temática abordada (MINAYO, 2014).  

 

4.2 Sujeitos e local 

 

Participaram do presente estudo indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia, de 

ambos os sexos, com faixa etária entre 19 e 59 anos, com, no mínimo, cinco anos de 

escolaridade, usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III “Dr. André Santiago” 

localizado no município de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. 

O número de sujeitos inclusos teve como base um levantamento de pessoas com 

diagnóstico de esquizofrenia que foi feito no serviço local do presente estudo, bem como os 

critérios de inclusão, não ultrapassando o número limite de 20 sujeitos para composição do 

grupo de intervenção. A composição da amostra foi por conveniência, considerando-se os 

critérios de inclusão e o consentimento dos participantes. 

Foram excluídos do estudo os indivíduos que não apresentavam os critérios de 

inclusão na pesquisa ou que apresentaram comorbidades, como alterações neurológicas 

associadas. 
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4.3 Caracterização do local do estudo 

 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III “Dr. André Santiago” foi escolhido 

como local do estudo por ser um serviço que atende a toda a área de abrangência do 

município de Ribeirão Preto, portanto, mais consolidado na questão da assistência à saúde 

mental. Além disso, é o serviço mais adequado à proposta de reabilitação psicossocial, tão 

difundida no Movimento da Reforma Psiquiátrica. O CAPS III do município de Ribeirão 

Preto constitui um campo de ensino aos alunos de graduação e pós-graduação de Unidades de 

ensino da Universidade de São Paulo, incluindo a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e 

a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. 

O CAPS III realiza atendimento a pessoas em episódios psicóticos dando-lhes meios 

de recuperação através de atendimento psiquiátrico, psicoterapia, terapia ocupacional e 

práticas grupais. A unidade funciona em regime intensivo, 24 horas por dia, atendendo a toda 

a área de abrangência da cidade de Ribeirão Preto. Tendo dois elementos de fluxo, aquele das 

Unidades Básicas Distritais de Saúde, e aquele das outras Unidades de Saúde Mental com 

suas especificidades. Os usuários atendidos são referenciados para o hospital terciário apenas 

se sua condição não puder ser controlada no momento, necessitando de uma internação mais 

prolongada.  

Os serviços oferecidos são: atendimento 24 horas em regime intensivo com 5 leitos de 

permanência por 7 dias contínuos ou 10 descontínuos; atendimento em oficinas para inclusão 

social e reabilitação de pacientes com problemas mentais que necessitem de regime mais 

intensivo; atividade de Escola de Família para integração das famílias nos tratamentos e para 

abordagem das dificuldades enfrentadas com os transtornos mentais; atendimento externo e 

referenciado às Unidades Básicas e Distritais de Saúde para a avaliação de casos psiquiátricos 

enquadrados no sistema de urgência; suporte à Central de Regulação Médica para 

acompanhamento dos casos regulados nas Distritais ou com indicação para internação 

psiquiátrica; acompanhamento ambulatorial para os pacientes que passaram por regime 

intensivo que não tenham ainda retorno nas unidades de referência regionalizadas; 

atendimento à mulher vítima de violência doméstica, desde comunicados previamente os 

casos à coordenação (em implantação) e suporte à maternidade “Mater” nos casos de psicose 

ou crise puerperal (em implantação). 



61 

Metodologia 

4.4 Considerações éticas 

 

O projeto do presente estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, atendendo às normas estabelecidas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, sob Protocolo CAAE: 57475616.7.0000.5393. 

Não foram esperados riscos provenientes de todo o procedimento deste estudo. Quanto 

aos benefícios, esta pesquisa buscou alertar os usuários participantes a se atentarem à 

importância da comunicação no favorecimento da socialização bem como para o resgate de 

sua autoestima. O Grupo de Intervenção Fonoaudiológica pretendeu propiciar uma facilitação 

dos aspectos de linguagem e competências comunicativas, além da estimulação do contato 

social, tanto para os que apresentarem maiores ou menores dificuldades comunicativas. Além 

disso, essa pesquisa também buscou mostrar a importância da atuação fonoaudiológica nos 

serviços de saúde mental, no sentido de oferecimento de um atendimento mais completo e 

humanizado ao usuário desses serviços, auxiliando, ainda, a equipe multiprofissional nas 

questões de esclarecimentos diagnósticos, contribuindo, assim, para a elaboração de condutas 

gerais mais adequadas. 

Após a leitura individual aos participantes do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido e a eles explicado o objetivo do estudo, os mesmos o assinaram em duas vias 

(uma das quais foi disponibilizada ao indivíduo) e somente após esse ato a coleta de dados foi 

iniciada. A apresentação dos dados nos resultados foi feita de maneira que o anonimato dos 

participantes fosse preservado substituindo seus nomes por números. 

 

4.5 Instrumento de coleta de dados 

 

4.5.1 Ficha sociodemográfica 

 

A Ficha sociodemográfica (Anexo A) foi o primeiro instrumento utilizado e teve como 

finalidade a complementação dos dados de cada avaliação para informações complementares 

e atualizações. A Ficha contemplou informações como: nome completo do participante; 

gênero; escolaridade; diagnóstico e o tratamento individual e grupal estabelecido pelo serviço. 
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4.5.2 Bateria Montreal de Avaliação da Comunicação Breve – MAC Breve 

 

A coleta dos dados para a avaliação da comunicação de pessoas com diagnóstico de 

esquizofrenia foi realizada utilizando-se a Bateria Montreal de Avaliação da Comunicação 

Breve – MAC Breve. Este instrumento é uma versão abreviada da Bateria Montreal de 

avaliação da Comunicação (FONSECA et al., 2008), que, por sua vez, foi adaptada para o 

Português Brasileiro do Protocole MEC (JOANETTE; SKA; CÔTÉ, 2004).  

A MAC B é composta por Manual de Aplicação e Pontuação, Livro de Estímulos e o 

Protocolo de Registros, e examina quatro processamentos comunicativos principais: nível da 

palavra e da sentença (léxico-semântico); prosódia em sentenças e no discurso (prosódico), 

nível de sentença e discurso com processamento de inferências (pragmático e discursivo). 

A Bateria Montreal de Avaliação de Comunicação – versão resumida (Brief MAC 

Battery) adaptada por Casarin et al. (2014) apresenta 10 sub-testes: 

a)  Questionário sobre a consciência das dificuldades: avalia queixas subjetivas de 

dificuldades de comunicação na população clínica. Trata-se de três questões sobre a 

consciência das dificuldades de comunicação nos contextos familiar e ocupacional. 

Objetivo: avaliar a consciência do indivíduo sobre suas dificuldades de comunicação e 

o impacto desses possíveis déficits na sua vida cotidiana. Interpretação: Uma resposta 

em letras maiúsculas (SIM ou NÃO) indica que o indivíduo não percebeu o problema 

quanto ao aspecto questionado. A interpretação das respostas dependerá da colocação 

em evidência de déficits nas outras tarefas da Bateria MAC B, por exemplo, se o 

indivíduo obtém o escore 3/3 e realiza com sucesso todas as tarefas da MAC B, 

conclui-se que ele não percebe dificuldades por não as apresentar realmente; 

b) Discurso Conversacional: o participante é instruído a falar de temas específicos, como 

família ou trabalho, por quatro minutos. A pontuação é determinada por 22 itens 

relacionados a quatro índices (expressão do discurso, compreensão do discurso, 

comportamento não-verbal e prosódia linguística e emocional). Objetivo: avaliar as 

habilidades de comunicação verbal, expressiva e receptiva, dentro de um contexto de 

conversação o mais natural possível. O discurso conversacional permite a observação, 

se for o caso, de déficits nos componentes léxico-semânticos, discursivos, pragmáticos 

e prosódicos da linguagem. Interpretação: O escore total é comparado ao da norma 

seguida. Resultados abaixo do esperado podem ser indicativos de comportamentos 

comunicativos desviantes na conversação. 
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c) Discurso Narrativo: depois de ler parágrafos de uma história, o paciente é solicitado a 

recontá-los. No final, o participante relata o que ele entendeu sobre a história, fornece 

um título e responde perguntas de compreensão. Verifica-se se houve um correto 

processamento da inferência e em que momento foi percebido (enquanto ou depois de 

ler a história, recontando a história completa, fornecendo o título ou respondendo às 

perguntas de compreensão). Objetivo: avaliar a capacidade de armazenamento e de 

compreensão de material linguístico complexo, assim como examinar a produção de 

discurso narrativo de forma qualitativa e quantitativa. Traz indícios do funcionamento 

linguístico, mnemônico (de trabalho e episódico) e executivo (planejamento, iniciação, 

inibição, automonitoramento, entre outros componentes). Interpretação: O escore total 

de informações principais e de informações presentes recordadas é comparado à 

norma. Um escore inferior ou igual ao ponto de alerta é indicativo de dificuldades de 

processamento do discurso narrativo. 

d) Interpretação de metáforas: o participante deve explicar o significado de metáforas e 

expressões idiomáticas. Objetivo: avaliar a capacidade de interpretar o sentido 

figurado ou não literal de sentenças metafóricas. Interpretação: O escore total sobre 

doze para o conjunto de explicações das seis metáforas é comparado à norma. Um 

escore inferior ou igual ao ponto de alerta é indicativo de dificuldades de compreensão 

da linguagem figurada ou não literal. É sugerido observar separadamente os escores 

das metáforas novas e das expressões idiomáticas. Uma dissociação pode ser 

observada nos indivíduos, uma vez que há uma tendência de o escore obtido nas 

metáforas novas ser pior que o escore nas expressões idiomáticas. Da mesma maneira, 

é interessante observar o escore e o percentual de acertos nas alternativas de resposta, 

já que uma pessoa pode ter dificuldade de explicar uma metáfora, mas ser bem 

sucedido na seleção de alternativas de resposta. O contrário também pode ocorrer, isto 

é, uma outra pessoa pode explicar adequadamente a resposta, mas se equivocar na 

escolha da melhor alternativa de resposta (maior suscetibilidade à interferência). 

e) Interpretação de Atos de Fala: o participante deve explicar o que significam os 

protagonistas de histórias diferentes – informação implícita (não-literal) ou explícita 

(literal). Objetivo: avaliar a capacidade de compreensão de atos de fala diretos e 

indiretos a partir de um contexto situacional breve. Interpretação: O escore total sobre 

doze para as explicações dos seis atos de fala diretos (D) e indiretos (I) é comparado à 

norma. Um escore inferior ou igual ao ponto de alerta é indicativo de dificuldades ao 

utilizar o contexto com vistas a compreender os atos de fala, sejam diretos ou 
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indiretos. Mesmo que a tarefa tenha sido inicialmente elaborada para avaliar a 

compreensão dos atos de fala indiretos, é pertinente analisar os resultados dos atos de 

fala diretos, uma vez que, para interpretar essas sentenças, o indivíduo deve, 

igualmente, considerar o contexto situacional. Além disso, é sugerido observar os 

escores obtidos nas alternativas de respostas, já que uma pessoa pode ter dificuldade 

de explicar um ato de fala, mas acertar a opção de resposta; outra poderá dar uma 

resposta exata, mas se deixar confundir por uma opção de resposta incorreta. 

f) Fluência Verbal Livre: o participante evoca tantas palavras quanto puder, que não são 

nomes e números durante 150 segundos. São avaliadas a quantidade e os tipos de 

estratégias de busca empregadas, o número e os tipos de erros, a velocidade de 

evocação (número de palavras por segundo) e a distribuição das palavras evocadas em 

cada bloco. Objetivo: avaliar a capacidade de explorar a memória léxico-semântica na 

evocação livre de palavras, sem critérios semânticos ou ortográficos. Esta tarefa de 

fluência verbal conta apenas com a necessidade de inibição de nomes próprios e 

números. Interpretação: o número total de palavras é comparado à norma. O número 

inferior ou igual ao ponto de alerta é indicativo de dificuldade de evocar palavras, ou 

seja, de déficit de fluência verbal.  

g) Julgamento semântico: o participante deve julgar se os pares de palavras têm qualquer 

conexão semântica e justificar suas respostas. Objetivo: avaliar a capacidade de 

identificação de relações semânticas categóricas entre as palavras e de explicar, 

claramente, essas relações quando existentes. Interpretação: o escore total de acertos 

dos julgamentos semânticos, assim como o escore total das explicações dadas às 

relações semânticas existentes, é comparado à norma. Um escore inferior ou igual ao 

ponto de alerta é indicativo de dificuldades de identificar relações semânticas entre 

palavras ou de explicar quais as relações quando essas existem.  

h) Prosódia Emocional – Produção: a partir de uma frase de estímulo, o participante ouve 

três situações diferentes em que a sentença pode ser usada. Então, o participante deve 

repeti-la com entonações emocionais adequadas para cada situação. Objetivo: avaliar a 

capacidade de produção de entonações emocionais com base no contexto afetivo e 

comunicativo de uma determinada situação. Interpretação: o escore total é comparado 

à norma. Um escore inferior ou igual ao ponto de alerta é indicativo de dificuldades 

em produzir entonações a partir de situações emocionais precisas e uma avaliação 

mais específica é sugerida. 
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i) Leitura: o participante lê um texto em voz alta, explica o que foi entendido e fornece 

um título para ele. Além disso, a quantidade de erros e em que quadrante ocorreu 

(direita ou esquerda) são registrados. Objetivo: avaliar a capacidade do indivíduo de 

ler um texto em voz alta e de compreendê-lo. Além disso, possibilita a verificação de 

sinais sugestivos de heminegligência visual e de dislexia por heminegligência. 

     Interpretação: além do escore geral de erros /2, o escore total de erros por campo de 

leitura deve ser comparado à norma. Quando estiver igual ou superior ao ponto de 

alerta, pode indicar déficits de leitura por heminegligência. Os resultados quantitativos 

oferecem uma ideia global acerca da qualidade da leitura. A natureza dos erros pode 

oferecer índices clínicos importantes para a identificação de problemas na leitura. Uma 

avaliação mais aprofundada do tratamento visual e espacial pode ser indicada se o 

escore é zero ou um ponto somente. 

j) Escrita: o participante deve escrever uma frase, que o examinador leia, e, em seguida, 

assina o seu nome completo na mesma folha de papel. Na primeira tarefa, analisa-se a 

escrita preservada de letras duplas, bem como a escrita preservada das letras "m", "n" e 

"o", uso apropriado do espaço gráfico, adequação gramatical e respeito à 

horizontalidade. Na segunda tarefa, observa-se o automatismo de escrita preservado e 

o uso correto do espaço gráfico. 

- Ditado. Objetivo: avaliar diferentes habilidades implicadas no ato de escrita: 

transcodificação, por escrito, ditado e escrita automática no momento da assinatura.  

Interpretação: a marcação da casela. Componente preservado: sem erros, ocorrerá 

quando a escrita da frase não apresentar nenhum erro em relação ao tempo verbal, 

concordância, ortografia, gramática, omissão ou acréscimo de palavras, letras ou 

acentos. 

- Escrita automática do nome. Objetivo: mensurar o automatismo da escrita do nome e 

indícios de heminegligência visual. Interpretação: a comparação da escrita mais 

automática (nome) com a escrita ditada é recomendada, uma vez que dissociações 

podem ser observadas (ligadas a aspectos voluntários versus automáticos e o 

desempenho em situação formal de avaliação versus em situação informal de 

necessidade de escrita no cotidiano). Os resultados quantitativos oferecem uma ideia 

global da qualidade da escrita. A natureza dos erros pode oferecer índices clínicos 

importantes para a identificação de dificuldades na escrita e tarefas mais aprofundadas 

podem ser realizadas. 
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As normas de desempenho da Bateria MAC B por escolaridade e Idade são descritas 

no artigo de Casarin et al (2014) (Anexo E). 

Este instrumento foi desenvolvido principalmente para indivíduos com lesão no 

hemisfério direito, porém, pode também auxiliar na investigação de sequelas na comunicação 

em quadros de traumatismo crânio-encefálico, demência, lesões frontais bilaterais, lesões de 

hemisfério esquerdo, psicopatologias como a esquizofrenia e transtorno bipolar, entre outros. 

Considera-se que a MAC B seja um instrumento útil para atingir o objetivo deste 

estudo, visto que avalia aspectos comunicativos que, segundo a prática clínica, são 

comumente alterados em indivíduos com transtornos mentais como, por exemplo, a 

pragmática. Além disso, é um instrumento normatizado, validado cuja fidedignidade foi 

confirmada. Portanto, a Bateria MAC B é o instrumento validado em Língua Portuguesa que 

contém os testes que mais contemplam o objetivo proposto, além de propiciar uma aplicação 

mais rápida e menos desconfortável ao indivíduo com transtorno mental, se comparada à 

versão expandida (já utilizada em outras pesquisas com indivíduos diagnosticados com 

esquizofrenia). 

Como citado anteriormente, a Bateria MAC B é composta por 10 tarefas: Questionário 

sobre a consciência das dificuldades; Discurso conversacional; Interpretação de metáforas; 

Fluência verbal livre; Prosódia emocional – produção; Julgamento semântico; discurso 

narrativo; Interpretação de atos de fala; Leitura e Escrita.  

Na Figura 1, observa-se a distribuição das tarefas conforme os processamentos que 

avaliam. O objetivo de cada subteste é descrito no Quadro 1 e as tarefas da Bateria MAC B 

encontram-se descritas brevemente no Quadro 2. 

 

Figura 1 - Diagrama da distribuição das tarefas da Bateria MAC Breve por processamento comunicativo 

Processamento Comunicativo 

 

 
 

   

 

 

 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 
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Quadro 1 - Objetivos dos subtestes da Bateria MAC Breve 

Tarefas Objetivos 

Questionário sobre a 

consciência das dificuldades 

Avaliar a consciência do indivíduo sobre suas dificuldades de comunicação 

e o impacto desses possíveis déficits na sua vida cotidiana. 

Discurso conversacional Avaliar as habilidades de comunicação verbal, expressiva e receptiva, nos 

componentes léxico-semânticos, discursivos, pragmáticos e prosódicos da 

linguagem, dentro de um contexto de conversação o mais natural possível.  

Discurso narrativo Avaliar a capacidade de armazenamento e de compreensão de material 

linguístico complexo e examinar a produção de discurso narrativo de 

forma qualitativa e quantitativa.  
Interpretação de metáforas Avaliar a capacidade de interpretar o sentido figurado ou não literal de 

sentenças metafóricas. 

Interpretação de atos de fala  Avaliar capacidade de compreensão de atos de fala diretos e indiretos a 

partir de um contexto situacional breve  

Fluência verbal livre Avaliar capacidade de explorar a memória léxico-semântica na evocação 

livre de palavras, sem critérios semânticos ou ortográficos.  
Julgamento semântico Avaliar a capacidade de identificação de relações semânticas categóricas 

entre as palavras e de explicar claramente essas relações quando existentes. 

Prosódia emocional – produção Avaliar a capacidade de produção de entonações emocionais com base no 

contexto afetivo e comunicativo de uma determinada situação.  

Leitura Avaliar a capacidade do indivíduo de ler um texto em voz alta e de 

compreendê-lo.  
Escrita Avaliar diferentes habilidades implicadas no ato de escrita: 

transcodificação, por escrito, ditado e escrita automática no momento da 

assinatura.  

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

 
Quadro 2 - Descrição das tarefas da Bateria MAC B 

Processamento 

comunicativo  

 

 

 

 

Prosódico 

Tarefa Descrição 

Prosódia 

emocional – 

Produção 

 

 

Textos curtos com situações comunicativas induzindo 

a uma emoção (situações – alegria, tristeza e raiva, 

com 3 sentenças-alvo). O paciente produz oralmente a 

sentença alvo com a entonação apropriada. 

Léxico-

semântico 

Fluência 

Verbal Livre 

 O paciente diz o máximo possível de palavras em dois 

minutos e meio. 

Julgamento semântico  

Pares de palavras, com e sem relação semântica 

categorial. O paciente indica se há ou não relação 

semântica, e caso haja, explica qual é essa relação. 

Discursivo 

Discurso conversacional  
Conversação entre paciente e examinador por dois 

tópicos diferentes. 

Discurso narrativo 

Um texto de três parágrafos é lido em voz alta pelo 

examinador. Nesse texto, o esquema interno da 

personagem principal não é explicitado e deve ser 

inferido pelo indivíduo para que a história seja 

compreendida (moral da história).  

Pragmático 

Interpretação de metáforas  

6 metáforas: 3  metáforas novas (não lexicalizadas) e 

3 expressões idiomáticas (lexicalizadas). O paciente 

explica cada sentença e responde a uma questão de 

múltipla escolha (alternativas de explicação). 

Interpretação de atos de fala 

6 situações: 3 com um ato de fala direto e 3 com um 

indireto. O paciente explica a intenção do interlocutor 

e responde a uma questão de múltipla escolha 

(alternativas de explicação). 

Consciência das 

dificuldades 

Questionário sobre a 

consciência das dificuldades  

3 questões do tipo sim-não sobre a consciência do 

indivíduo sobre suas habilidades de comunicação. 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 
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No manual de aplicação e pontuação, há normas detalhadas sobre como aplicar, 

registrar e interpretar cada tarefa. Foi estabelecido um ponto de alerta para cada grupo 

normativo: três grupos etários (19-39 anos, 40-59 anos e 60-75 anos), subdivididos em três 

grupos de escolaridade (5-8 anos de estudo; 9-11 e 12 anos ou mais). Para esta pesquisa, 

selecionamos indivíduos até as duas primeiras faixas etárias (19 a 59 anos). 

Neste estudo, não foi possível avaliar a tarefa Questionário Sobre a Consciência das 

Dificuldades, pois os participantes apresentaram resistência em responder ao questionário, 

sendo então, excluída da pesquisa, o que não afetou os resultados frente aos objetivos 

propostos. 

Cada avaliação teve duração de aproximadamente 40 minutos. 

 

4.5.3 Folha de Registro das atividades  

 

A Folha de Registro das Atividades (Anexo B) foi utilizada ao final de cada uma das 

sessões e teve como finalidade registrar a evolução dos participantes durante as atividades. A 

Ficha continha as seguintes informações: data; tipo de atividade; duração; desempenho geral 

do grupo e desempenho individual. 

 

4.5.4 Questão norteadora  

 

 Ao final de cada encontro, um dos participantes, que se manifestava voluntariamente 

após o convite geral, prestava seu depoimento a respeito das atividades e de sua participação 

no grupo. Para isso, foi feita uma questão norteadora (Apêndice B) a qual foi gravada em 

áudio e posteriormente transcrita para análise. 

 

4.6 Procedimento 

 

Inicialmente, foi realizado um levantamento geral nos arquivos do serviço de saúde 

mental, onde se realizou uma busca dos prontuários no sentido de verificar o número de 

usuários cadastrados, seus diagnósticos e os principais dados sociodemográficos e, com isso, 

a definição da amostra a ser avaliada.  

 A avaliação inicial dos aspectos de linguagem foi realizada no próprio serviço local da 

pesquisa, em uma sala reservada para este fim. Por ser a Bateria MAC B um instrumento 

extenso, embora seja a versão breve, foram avaliados apenas 5 usuários por dia, totalizando 
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um número máximo de 5 dias para a avaliação inicial. Assim, com a listagem dos sujeitos 

selecionados para a pesquisa, toda vez que um deles comparecia ao serviço, ele era convidado 

a participar e lhe era entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o usuário 

(Apêndice A). Com a finalidade de complemento dos dados, ao final de cada avaliação, era 

feito o preenchimento de uma Ficha Sociodemográfica (Anexo A), para informações 

complementares e atualizações, onde foram checadas informações como: nome completo do 

participante; sexo; estado civil; religião; escolaridade; diagnóstico e o tratamento individual e 

grupal estabelecido pelo serviço. Após a primeira avaliação e a formação do grupo com 14 

participantes, foi iniciada a intervenção fonoaudiológica com a duração de 12 semanas e carga 

horária total de 24 horas. 

 

4.6.1 Intervenção fonoaudiológica 

 

A intervenção fonoaudiológica ocorreu em formato grupal, com um número máximo 

de 14 participantes no Grupo de Intervenção Fonoaudiológica (GIF), compondo o Grupo 

Experimental (GE). Os participantes que foram avaliados, mas não participaram do GIF, 

formaram o Grupo Controle (GC). As atividades foram realizadas em sala ampla e reservada, 

dentro do serviço de saúde mental supracitado. A frequência foi de dois encontros semanais 

(todas as segundas e quartas-feiras) cada um deles com duração de 1 hora, por um período de 

12 semanas, somando um número total de 24 encontros. 

No GIF, foram estimulados os processamentos linguísticos/comunicativos avaliados 

neste estudo (discurso, léxico-semântico, prosódia e pragmática) por meio de estratégias 

específicas e diretivas para as determinadas finalidades. 

O programa terapêutico do GIF constou de atividades de narração de histórias 

(discurso), jogos de relação semântica e evocação lexical (léxico-semântica), canto e 

dramatização de cenas (prosódia) e jogos de metáfora e fala indireta (pragmática). Ao final 

das atividades, a música era utilizada como instrumento facilitador da interação social e do 

desempenho comunicativo. 

O Quadro 3, a seguir, apresenta o programa de intervenção do GIF, contendo todas as 

sessões realizadas, assim como os objetivos, estratégias e expectativas de cada uma delas. 
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Quadro 3 - Programa de intervenção do GIF        (Continua...) 

SESSÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA EXPECTATIVA 

1 

1. Apresentar a 

proposta 

2. Conhecer os 

participantes 

3. Iniciar o 

vínculo 

4. Pactuação do 

projeto 

1. Explicar detalhadamente o objetivo do projeto e 

tirar as dúvidas iniciais. 

2. Dinâmica do barbante. 

3. Construção do crachá usando a dinâmica do 

barbante. 

4. Construção do caderno de atividades com a colagem 

das regras (em tiras de papel) de comportamento e do 

funcionamento do grupo. 

5. Roda de músicas populares com motivação para 

dança 

 

Interação grupal e 

compreensão do 

projeto. 

2 

1. Estimular o 

discurso livre 

2. Estimular a 

atenção e a 

concentração 

1. Cada integrante do grupo contará a expectativa do 

grupo (2 minutos). Marcador de tempo: ampulheta. 

2. Lembrar da regra 2 de funcionamento do grupo: 

enquanto um dos integrantes estiver falando, os outros 

devem permanecer em silêncio. 

3. Roda de músicas populares com motivação para 

dança. 

Elaboração do 

discurso livre. 

3 

1. Estimular o 

discurso 

conversacional 

2. Promover a 

troca de turnos 

dialógicos 

1. Os integrantes serão separados em duplas e deverão 

discutir a respeito das olimpíadas com gravuras das 

modalidades esportivas que lhes serão entregue. 

2. Durante toda a atividade, a fonoaudióloga 

participará das discussões e incentivará a troca e o 

respeito dos turnos dialógicos. 

3. Cada dupla falará sobre o tema. 

4. Roda de músicas populares com motivação para 

dança. 

Respeito da troca de 

turnos dialógicos. 

4 

1. Trabalhar o 

discurso 

narrativo. 

1. Serão apresentadas 3 histórias curtas (sequência 

lógica) e, ao final de cada uma delas, os integrantes 

serão orientados a recontá-las, um com a ajuda do 

outro, utilizando objetos disponibilizados que farão 

referência às histórias. 

2. Audição de músicas populares com motivação para 

dança. 

O discurso narrativo 

deve contemplar 

coesão, coerência e 

sequência lógica. 

5 

1. Trabalhar o 

discurso 

narrativo. 

1. Serão orientados a contar a história de um episódio 

do Charles Chaplim. 

2. Audição de músicas populares com motivação para 

dança. 

O discurso narrativo 

deve contemplar 

coesão, coerência e 

sequência lógica. 

6 

1. Trabalhar o 

discurso 

narrativo. 

1. Será simulada uma campanha de eleições. Cada 

candidato terá 2 minutos para apresentar um discurso 

com as suas propostas. 

2. Audição de músicas populares com motivação para 

dança. 

O discurso narrativo 

deve contemplar 

coesão, coerência e 

sequência lógica. 

7 
1. Trabalhar o 

léxico 

1. Usar um bingo com cartelas de imagens em que o 

jogador terá que localizar a figura cuja primeira letra 

corresponda a sorteada. Em seguida, o jogador terá 

que citar mais três palavras que iniciem com a letra 

sorteada. 

Maximizar o léxico 

proporcionará 

melhora na 

elaboração do 

discurso. 

8 
1. Trabalhar o 

léxico. 

1. Usar o saquinho de letras com EVA e cada um deles 

receberá uma cartolina e deverá escrever o maior 

número de palavras com as letras P, B e M. 

2. Durante a apresentação das palavras, os ouvintes 

tentarão formar frases com cada 1 delas. 

3. Audição de músicas populares com motivação para 

dança. 

Maximizar o léxico 

proporcionará 

melhora na 

elaboração do 

discurso. 
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Quadro 3 - Programa de intervenção do GIF                   (Continuação) 
SESSÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA EXPECTATIVA 

9 

1. Trabalhar 

aspectos 

semânticos. 

1. Jogo das relações semânticas: Serão apresentadas 

duas figuras para o grupo, com ou sem relação 

semântica. 

2. Qualquer um dos integrantes poderá responder se há 

relação e qual é. Por exemplo: Há relação entre 

cadeira e mesa? Sim, são dois móveis. 

3. Audição de músicas populares com motivação para 

dança 

O desenvolvimento 

do aspecto semântico 

amplia o resgate da 

informação 

conceitual, pelo 

acesso a redes 

semânticas 

relacionadas a este 

conceito. 

10 

1. Trabalhar 

aspectos 

semânticos. 

1. Os integrantes receberão receitas de bolo faltando 

algumas palavras. 

2. Eles deverão completar com suas próprias palavras 

e criar suas próprias receitas. 

3. Audição de músicas populares com motivação para 

dança. 

O desenvolvimento 

do aspecto semântico 

amplia o resgate da 

informação 

conceitual, pelo 

acesso a redes 

semânticas 

relacionadas a este 

conceito. 

11 

1. Trabalhar 

aspectos 

léxico-

semânticos. 

1. Jogo de Adivinhação. O fonoaudiólogo deve 

contextualizar semanticamente as palavras-alvo 

complementando o material utilizado com referentes 

de itens lexicais já presentes no vocabulário do 

participante. Isso vai permitir que Ele faça inferências 

sobre o significado da palavra, incluindo a natureza, as 

características e as finalidades do referente 

desconhecido. 

2. Audição de músicas populares com motivação para 

dança. 

Espera-se que o 

participante descubra 

o vocábulo-alvo. 

12 

1. Trabalhar 

aspectos 

léxico-

semânticos. 

1. Buscar figuras em revistas que fazem referência a 

uma categoria, como:  automóveis, frutas, móveis, 

roupas e, recortar, colar no caderno de atividades e 

apresentar aos colegas. 

2. Audição de músicas populares com motivação para 

dança. 

Espera-se que o 

participante descubra 

o vocábulo-alvo. 

13 

1. Trabalhar a 

prosódia 

emocional 

(compreensão) 

1. Será apresentado a viva-voz uma mesma frase com 

diferentes emoções (alegria, raiva, tristeza) faciais e os 

integrantes deverão reconhecer qual a emoção 

2. Exercícios de expressão facial e corporal com 

música. 

Espera-se que o 

participante 

compreenda a 

emoção envolvida na 

atividade. 

14 

1. Trabalhar a 

prosódia 

emocional 

(produção/repe

tição). 

1. Exercício em dupla: Um dos integrantes da dupla 

receberá uma lista de frases, cada uma deve ser lida 

com uma emoção determinada. O outro deve repetir a 

frase com a mesma entonação emocional. 

2. Exercícios de expressão facial e corporal com 

música. 

O participante deverá 

produzir e repetir a 

frase da atividade 

com a emoção 

apresentada. 
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Quadro 3 - Programa de intervenção do GIF                 (Continuação...) 
SESSÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA EXPECTATIVA 

15 

1. Trabalhar a 

prosódia 

emocional 

(produção). 

1. Apresentação teatral (tema: Pinóquio). 

Durante a 

apresentação teatral 

espera-se que o 

participante execute 

as expressões em 

concordância com a 

atividade. 

16 

1. Trabalhar a 

prosódia 

linguística 

(compreensão). 

1. Discriminação de pares de sentenças, segundo 

padrão prosódico – afirmação, interrogação e 

exclamação.  O participante deverá indicar se os pares 

de sentenças (sintaticamente e semanticamente iguais) 

apresentados oralmente pela facilitadora do grupo são 

iguais ou diferentes com base no padrão prosódico 

(por exemplo: Luisa canta em inglês./Luisa canta em 

inglês?/Luisa canta em inglês! 

2. Exercícios de expressão facial e corporal com 

música. 

Os integrantes 

deverão 

compreender o 

padrão prosódico 

utilizado. 

 

17 

1. Trabalhar a 

prosódia 

linguística 

(repetição). 

1. Exercício em dupla: Um dos integrantes da dupla 

receberá uma lista de frases, cada uma deve ser lida 

com uma expressão determinada. O outro deve repetir 

a frase com a mesma entonação emocional. 

2. Exercícios de expressão facial e corporal com 

música. 

Os integrantes 

deverão repetir e 

produzir  o padrão 

prosódico utilizado. 

 

18 

1. Trabalhar a 

prosódia 

linguística 

(produção). 

1. Apresentação teatral. 

Os integrantes 

deverão produzir 

diferentes 

entonações 

emocionais durante a 

apresentação teatral. 

19 

1. Trabalhar a 

pragmática 

(metáforas). 

1. Os integrantes deverão recortar propagandas de 

revistas. 

2. Apresentar a propaganda e dizer o que entendeu 

sobre ela. 

3. Será apresentado o conceito de metáfora para todo o 

grupo 

Roda de músicas populares com motivação para 

dança. 

Os integrantes 

deverão fazer o uso 

funcional da 

linguagem 

(pragmática) de 

acordo com as 

propostas 

apresentadas, 

utilizando linguagem 

figurada (metáforas). 

20 

1. Trabalhar a 

pragmática 

(metáforas) 

1. Serão apresentadas frases metafóricas e o grupo terá 

3 opções de resposta para compreender a metáfora. 

Apenas 1 estará correta. Em caso de erro, será 

apresentada a opção correta, seguida de explicação. 

2. Será solicitado que os integrantes dêem exemplos 

de metáforas. 

3. Audição de músicas populares com motivação para 

dança. 

Os integrantes 

deverão 

compreender e 

explicar o 

significado das 

metáforas. 

 

21 

1. Trabalhar a 

pragmática 

(metáforas) 

1. Serão apresentadas frases metafóricas e o grupo terá 

3 opções para de resposta para compreender a 

metáfora. Apenas 1 estará correta. Em caso de erro, 

será apresentada a opção correta seguida de 

explicação. 

2. Será solicitado que os integrantes deem exemplos 

de metáforas. 

3. Audição de músicas populares com motivação para 

dança. 

Os integrantes 

deverão 

compreender e 

explicar o 

significado das 

metáforas. 
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Quadro 3 - Programa de intervenção do GIF         (Conclusão) 
SESSÃO OBJETIVO ESTRATÉGIA EXPECTATIVA 

22 

1. Trabalhar a 

pragmática 

(atos de fala 

indiretos). 

1. Serão apresentadas tirinhas de personagens. Cada 

integrante vai ler sua tirinha e discuti-la com o grupo. 

2. Será apresentado o conceito dos atos de fala 

indiretos (Nem sempre estamos querendo dizer aquilo 

que foi dito). 

3. Audição de músicas populares com motivação para 

dança. 

Os integrantes 

deverão 

compreender e 

explicar se o ato de 

fala foi direto ou 

indireto. 

23 

1. Trabalhar a 

pragmática 

(atos de fala 

indiretos). 

1. Serão apresentados atos de fala indiretos e o grupo 

terá 2 opções de resposta para compreender o 

significado da fala. Apenas 1 estará correta. Em caso 

de erro, será apresentada a opção correta seguida de 

explicação. 

2. Será solicitado que os integrantes dêem exemplos 

de atos de fala indiretos. 

3. Audição de músicas populares com motivação para 

dança. 

Os integrantes 

deverão 

compreender e 

explicar se o ato de 

fala foi direto ou 

indireto. 

24 

1. Avaliar o 

desempenho 

do grupo nos 

aspectos gerais 

1. Revisão geral dos conceitos aplicados dos aspectos 

de linguagem estimulados 

2. Conversa final e avaliação geral do grupo. 

Os integrantes 

deverão se auto 

avaliar e depor a 

respeito de sua 

satisfação em relação 

ao GIF. 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

 

Ao final de cada sessão, ocorria o preenchimento de uma Folha de Registro das 

atividades (Anexo B) contendo as seguintes informações: data, tipo de atividade, duração, 

desempenho geral do grupo e desempenho individual. 

A análise para o preenchimento da folha de registro foi realizada por meio da 

observação participante da fonoaudióloga responsável durante a atividade do GIF. 

Ao final de cada sessão, era solicitado, a um dos participantes, que apresentasse, de 

forma livre e voluntária, o seu depoimento a respeito daquela sessão com base na seguinte 

questão norteadora: “O que você achou da atividade de hoje e no que você acha que ela 

contribuiu para o seu tratamento?” (Apêndice B). Caso houvesse recusa do participante 

solicitado a oferecer o depoimento, a solicitação era feita a outro participante, e foi evitado, 

também, que participantes repetissem os depoimentos ao final das sessões. Os depoimentos 

foram gravados em áudio, com a autorização prévia do participante e, posteriormente, 

transcritos para análise. 

Ao término dos 24 encontros, os integrantes do GE, assim como os participantes do 

GC (que foram apenas avaliados antes do início do GIF, sem posteriormente a participação 

nele) foram reavaliados com o mesmo instrumento de avaliação inicial (Bateria MAC B). 
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4.7 Procedimento de análise dos resultados 

 

Para a análise dos resultados, foi criado um banco de dados específico para este fim. 

Os dados obtidos através da Bateria MAC B foram transferidos para este banco com os 

devidos cuidados (dupla digitação), a fim de se evitar erros relativos a este procedimento. Os 

nomes foram trocados por letras e números de identificação a fim de resguardar a identidade 

dos participantes. Os dados foram categorizados e alocados em planilha digital para posterior 

análise, de acordo com os preceitos de Zar (1999) e Daniel (2009). 

Realizou-se análise estatística descritiva – medidas de frequência, média e desvio 

padrão – para caracterização da amostra. 

Os dados foram analisados através de estatística inferencial. Realizou-se o teste 

Kolmogorov Smirnov para verificar se os dados apresentavam distribuição normal. O Teste 

T-Student para amostras relacionadas (pareadas) foi realizado quando os dados eram 

paramétricos, e o Teste de Wilcoxon para dados dependentes, quando eram não-paramétricos, 

a fim de comparar médias pré e pós intervenção intragrupos Experimental e Controle (ZAR, 

1999; DANIEL, 2009). 

Para comparação da média dos escores dos elementos comunicativos pré e pós 

intervenção intergrupos GE e GC, foi realizado o teste não-paramétrico de Mann Whitney, 

que corresponde ao teste de Wilcoxon para amostras independentes. O teste de Correlação de 

Pearson foi realizado para correlacionar características demográficas dos pacientes e os 

aspectos comunicativos (DANIEL, 2009; ZAR, 1999). 

Utilizou-se o software estatístico R, versão 2.11.0 com nível de significância igual a 

5%. 

Foram relacionadas também, as informações extraídas dos prontuários relativas aos 

dados pessoais dos participantes, possibilitando, desta forma, uma relação entre os dados 

obtidos através da Bateria MAC B e as características dos sujeitos participantes.  

Para a exploração dos depoimentos foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. De 

acordo com Elo e Kyngäs (2008), a análise de conteúdo é uma forma de organização dos 

dados que pode ser usada, tanto para dados qualitativos, quanto para dados quantitativos, 

podendo ser realizada de maneira indutiva ou dedutiva.  

Tendo em vista a problemática em estudo, elegeu-se a Análise de Conteúdo Indutiva 

para a organização das narrativas geradas com os depoimentos em profundidade. 

Operacionalmente, a Análise de Contéudo Indutiva utilizada no presente estudo seguiu a 
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proposta de Elo e Kyngäs (2008), a qual foi composta por três fases principais: preparação, 

organização e elaboração de relatórios (resultados) do processo de análise. 

A fase de preparação teve início com a transcrição do próprio material de áudio e com 

a descrição das unidades de análise. A leitura minuciosa dos depoimentos buscou identificar 

as unidades de análise, definidas como trechos em que o entrevistado falou sobre a sua 

opinião a respeito da atividade e no que ela contribuiu para o seu tratamento. Buscou-se 

identificar o sentido contido nas falas, e a “definição ou descrição sobre o nosso 

entendimento” sobre os sentidos foi sintetizada junto ao texto do depoimento, nas caixas de 

diálogo.  

Já a fase de organização incluiu a codificação aberta com a criação de categorias e a 

abstração. A codificação aberta significa que notas foram escritas nas margens do texto 

enquanto se realizava a leitura. O material escrito foi lido novamente, e, então, novas notas 

foram realizadas ao longo do texto para descrever todos os aspectos do conteúdo. As notas 

foram então recolhidas, a partir das margens, para folhas de codificação (ELO, KYNGÄS, 

2008). Vale salientar que este processo foi realizado de forma informatizada, com a ajuda do 

programa computacional Microsoft Office Word®. 

Após o recolhimento das notas em folhas/listas de codificação, elas foram agrupadas 

com o objetivo de reduzir o seu número (sintetização dos dados), por meio de semelhanças e 

diferenças entre elas. Nesta etapa, as categorias começaram a ser geradas livremente.  

Desse modo, cada categoria foi nomeada de acordo com a característica do conteúdo, 

considerando-se eventos e incidentes semelhantes. Esse processo chamado de abstração 

continuou na medida em que foi possível e razoável. 
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5 RESULTADOS  

 

Serão apresentados primeiramente os resultados da caracterização da amostra, 

seguidos da análise quantitativa dos dados obtidos através da aplicação da Bateria MAC B, e, 

por fim, a análise qualitativa, através do conteúdo dos depoimentos obtidos. 

 

5.1 Caracterização da amostra 

 

Para a caracterização da amostra, inicialmente realizou-se uma coleta dos dados 

sociodemográficos de todos os indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia usuários do 

serviço local do estudo, o CAPS III, nos últimos 5 anos, com o objetivo de expor um contexto 

geral do perfil da amostra.  

Do total de 2.000 mil usuários com número HYGIA (trata-se de um número único de 

identificação do prontuário do usuário interligando todas as unidades da rede de atendimento 

assistencial entre Municípios e Estados) disponibilizado através de uma lista entregue pelo 

serviço, foram encontrados 1.594 prontuários. O motivo da não localização de 406 

prontuários deu-se pelo fato de o serviço ainda não ter aderido ao sistema de informatização 

referente aos prontuários eletrônicos, o que dificultou a possibilidade de se encontrar, mesmo 

por meio da ajuda dos funcionários do local.  

Dos 1.594, 236 compuseram o total de usuários com diagnóstico de esquizofrenia 

atendidos pelo CAPS III, representando 14,81% da população geral dos usuários atendidos no 

serviço. Destes, a maioria era do sexo masculino, faixa etária entre 40 e 59 anos com nível de 

escolaridade mais prevalente entre 5 e 8 anos de estudo, como apresentado na Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Sexo, faixa etária e escolaridade da população usuária do CAPS III com diagnóstico de esquizofrenia  

Faixa etária Homens Mulheres Total 

Menor que 19 anos 0,0% 0,4% 0,4% 

Entre 19 e 39 anos 26,3% 10,2% 36,4% 

Entre 40 e 59 anos 24,2% 19,5% 43,6% 

Maior que 60 anos 7,6% 11,4% 19,1% 

Não informado 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 58,1% 41,5% 99,6% 

Anos de escolaridade Homens Mulheres Total 

Menos de 5 anos 1,7% 4,2% 5,9% 

De 5 a 8 anos 33,1% 20,3% 53,4% 

De 9 a 11 anos 3,4% 1,7% 5,1% 

12 anos ou mais 10,2% 10,2% 20,3% 

Não informado 10,2% 5,1% 15,3% 

Total 58,5% 41,5% 100,0% 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 
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Foram abordados 30 usuários do CAPS III, indicados pela equipe do serviço, dados os 

critérios de inclusão na pesquisa. Desses, 11 se recusaram a participar do estudo. Portanto, 

participaram desta pesquisa 19 indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia usuários do 

serviço do CAPS III, sendo que 14 aceitaram participar do Grupo de Intervenção 

Fonoaudiológica (GIF), compondo assim, o Grupo Experimental (GE) e 5 foram avaliados, 

mas não aceitaram participar do GIF, mas, mesmo não participando das intervenções, 

concordaram em participar de uma nova avaliação ao final do tempo previsto para os 24 

encontros do GE, compondo o Grupo Controle (GC). 

As idades variaram entre 19 anos e 59 anos, sendo a faixa etária de 40 a 59 anos a 

mais frequente tanto no Grupo Experimental (GE) (71,4%; n=10) quanto no Grupo Controle 

(GC) (80,0%; n=4).  O número de indivíduos do sexo feminino foi também mais frequente 

nos dois grupos de estudo, com 64,3% (n=9) no GE e 80% (n=4) no GC (Tabela 1).  

Em relação aos anos de escolaridade, observou-se variação entre 5 e 11 anos, 

prevalecendo a faixa de 5 a 8 anos de escolaridade nos dois grupos: 78,6% (n=11) no GE e 

60% (n=3) no GC (Tabela 2). A maioria dos usuários (42,9%; n=6) participaram de 17 a 24 

sessões, o que corresponde a mais de 70% do tratamento.  

 

Tabela 2 - Caracterização da amostra de usuários do CAPS III de Ribeirão Preto com diagnóstico de 

esquizofrenia. 

Variáveis 
Grupo Experimental Grupo Controle 

N % N % 

Faixa Etária     

19 a 39 anos 4 28,6 1 20,0 

40 a 59 anos 10 71,4 4 80,0 

Sexo     

Feminino 9 64,3 4 80,0 

Masculino 5 35,7 1 20,0 

Anos de escolaridade     

5 a 8 anos 11 78,6 3 60,0 

9 a 11 anos 3 21,4 2 40,4 

Presença nas Sessões      

1 a 8 sessões 3 21,4 - - 

9 a 16 sessões 5 35,7 - - 

17 a 24 sessões  6 42,9 - - 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

 

5.2 Comportamento comunicativo antes e após a intervenção fonoaudiológica 

 

O comportamento comunicativo dos participantes foi avaliado antes e após o término 

das 24 sessões do GIF através da Bateria Montreal de Avaliação da Comunicação – Versão 

Breve (Bateria MAC B). A seguir, são apresentadas cada uma das tarefas avaliadas. 
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5.2.1 Discurso Conversacional 

 

No Discurso Conversacional, foram avaliadas as habilidades de comunicação verbal, 

expressiva e receptiva. As habilidades avaliadas foram a expressão, a compreensão, o 

comportamento não-verbal e a prosódia linguística emocional.  

Na expressão, avaliaram-se os seguintes tópicos: Apresenta falta de iniciativa verbal; 

Fala muito; Repete-se; Expõe suas ideias de forma pouco precisa; Procura ou troca palavras; 

Troca de assunto; Corta a fala e Faz comentários inapropriados ou ininteligíveis. 

Na compreensão, os tópicos avaliados foram: Compreende mal o que lhe é dito 

(discurso com o clínico); Perde o fio da conversa; Compreende mal a linguagem indireta e 

Fica indiferente a comentários do tipo brincadeira, piada. 

No comportamento não verbal, foram avaliados os seguintes tópicos: Tem um 

contato visual inconstante ou ausente; Tem expressão facial imobilizada e se Adapta mal à 

troca de assunto. 

Já na prosódia linguística emocional, os tópicos foram: Tem velocidade de fala 

diminuída ou aumentada; Faz pausas inapropriadas entre as palavras (ritmo); Apresenta 

entonação totalmente monótona; Transmite mal a entonação linguística; Compreende mal a 

entonação linguística; Transmite mal a entonação emocional e Compreende mal a entonação 

emocional.  

Observou-se que não houve mudança significativa dos escores dos domínios 

relacionados com a variável em questão tanto no grupo GE, quanto no GC. Apesar disso, 

percebeu-se que, no primeiro grupo (GE), todas as médias aumentaram, ao passo que, no 

segundo (GC), elas diminuíram.  Esses dados são apresentados na Tabela 3, referente aos 

escores do discurso conversacional dos participantes dos grupos Experimental (GE), com 

intervenção fonoaudiológica, e Controle (GC), sem intervenção.  

 

Tabela 3 - Comparação das médias referentes à variável Discurso Conversacional intragrupos GE e GC, nos 

momentos pré e pós intervenção       (Continua...) 

Discurso Conversacional 
Antes Depois           p-valor 

Média DP Média DP  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Escore Total 22,71 11,20 27,07 10,73 0,280 

Índice de Expressão 8,00 3,80 9,14 3,99 0,454 

Índice Compreensão 3,24 2,88 4,21 2,70 0,418 

Índice Comportamento 4,00 1,80 4,21 1,71 0,763 

 Índice Prosódia 

emocional 
7,50 4,25 9,50 3,63 0,132 
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Tabela 3 - Comparação das médias referentes à variável Discurso Conversacional intragrupos GE e GC, nos 

momentos pré e pós intervenção       (Conclusão) 

Discurso Conversacional 
Antes Depois           p-valor 

Média DP Média DP  

GRUPO 

CONTROLE 

Escore Total 18,80 5,26 16,20 5,26 0,261 

Índice de Expressão 6,4 3,05 6,20 2,49 0,704 

Índice Compreensão 2,40 1,94 2,00 2,12 0,178 

Índice Comportamento 3,80 1,78 3,80 1,78 1,00 

 Índice Prosódia 

emocional 
6,20 2,49 6,00 2,12 0,621 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

Notas: Teste t-Student pareado; *p<0,05 Fonte: Ribeirão Preto – SP, 2017. 

 

A Figura 2 ilustra as médias dos escores referentes ao aspecto Discurso 

Conversacional antes e após a intervenção no GE e no GC. 

 

Figura 2 - Representação das médias dos escores referentes ao aspecto Discurso Conversacional antes e após 

intervenção no GE e GC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

 

5.2.2 Discurso Narrativo 

 

A tarefa de Discurso Narrativo avaliou a capacidade de armazenamento e 

compreensão de material linguístico complexo, assim como a produção de discurso narrativo. 

Esta habilidade foi avaliada em partes, considerando a presença do total de informações 

lembradas referentes ao texto, às informações essenciais, à criação de um título, à resposta a 

questões sobre o texto e o índice de compreensão. 

Verificou-se que houve aumento significante pós intervenção nos domínios: 

informações essenciais (p=0,001), questões (p=0,009) e índice de compreensão (p=0,015). Ao 
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mesmo tempo, verificou-se que não houve modificação significante em nenhuma das 

variáveis referentes ao discurso narrativo no GC (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Comparação das médias referentes à variável Discurso Narrativo intragrupos GE e GC, nos momentos 

pré e pós intervenção. 

Discurso Narrativo 
Antes Depois p-valor 

Média DP Média DP  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Parcial – Informações Essenciais  3,07 2,84 7,71 3,36 0,001* 

Parcial – Informações Presentes 2,64 2,87 6,64 3,17 0,006( 

Integral 0,36 0,63 0,85 0,86 0,089 

Título 0,14 0,53 0,57 0,75 0,082 

Questões  2,43 2,53 5,85 4,58 0,009* 

Índice de Compreensão 2,93 3,49 7,28 5,94 0,015* 

GRUPO 

CONTROLE 

Parcial – Informações Essenciais  4,20 2,49 4,20 3,11 1,00 

Parcial – Informações Presentes 2,80 3,03 3,40 2,30 0,529 

Integral 0,40 0,54 0,60 0,54 0,374 

Título 0,20 0,44 0,40 0,54 0,374 

Questões  3,60 2,30 3,80 3,49 0,871 

Índice de Compreensão 4,20 2,95 4,80 4,08 0,646 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

Notas: Teste t-Student pareado; *p<0,05 Fonte: Ribeirão Preto – SP, 2017 

 

A Figura 3 ilustra as médias dos escores referentes ao aspecto Discurso Narrativo 

antes e após a intervenção no GE e no GC. 

 

Figura 3 - Representação das médias dos escores referentes ao aspecto Discurso Narrativo antes e após 

intervenção no GE e GC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 
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5.2.3 Interpretação de Metáforas 

 

A Interpretação de Metáforas foi uma tarefa que objetivou avaliar a capacidade de 

interpretar o sentido figurado ou não literal de sentenças metafóricas. A prova continha seis 

metáforas (três metáforas novas e três expressões idiomáticas). Cada metáfora era seguida de 

uma opção de múltipla escolha, constituída de três alternativas com interpretações diferentes: 

uma interpretação literal ou concreta; uma inferencial equivocada ou sem relação de sentido 

direto com a frase e uma interpretação figurada correta. 

Todos os domínios dos aspectos comunicativos “interpretação de metáforas” 

apresentaram aumento significativo estatisticamente em seus escores no grupo experimental 

(GE), quando comparados aos momentos pré e pós intervenção, como demonstra a Tabela 5. 

No grupo controle não foi observada modificação significante para esses aspectos e seus 

domínios. 

 

Tabela 5 - Comparação das médias referentes à variável Interpretação de Metáforas intragrupos GE e GC, nos 

momentos pré e pós intervenção. 

Interpretação de Metáforas  
Antes Depois p-valor 

Média DP Média DP  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Explicações – Metáforas novas 0,86 1,16 4,28 1,81 0,003* 

Explicações – Expressões 

Idiomáticas 
1,71 1,81 3,64 2,30 0,012* 

Explicações – Escore Total 2,57 2,27 7,92 3,68 0,002* 

Alternativas – Metáforas novas  1,21 0,893 2,57 0,64 0,002* 

Alternativas – Expressões 

Idiomáticas  
2,07 1,07 2,71 0,61 0,034* 

Alternativas – Escore Total 3,29 1,81 5,28 1,13 0,001* 

GRUPO 

CONTROLE 

Explicações – Metáforas novas 0,80 1,78 0,40 0,89 0,310 

Explicações – Expressões 

Idiomáticas 
1,20 1,64 1,80 1,64 0,083 

Explicações – Escore Total 2,00 2,08 2,20 2,16 0,705 

Alternativas – Metáforas novas  2,20 0,83 2,00 1,00 0,785 

Alternativas – Expressões 

Idiomáticas  
1,20 1,34 1,80 1,09 0,257 

Alternativas – Escore Total 3,40 2,07 3,80 1,78 0,785 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

Notas: Teste Wilcoxon para dados dependentes; *p<0,05 Fonte: Ribeirão Preto – SP, 2017. 

 

A figura 4 ilustra as médias dos escores referentes ao aspecto Interpretação de 

Metáforas antes e após a intervenção no GE e no GC. 
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Figura 4 - Representação das médias dos escores referentes ao aspecto interpretação de metáforas antes e após 

intervenção no GE e GC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

 

5.2.4 Interpretação de atos de fala 

 

Na Interpretação dos atos de fala, o objetivo foi avaliar a capacidade de compreensão 

de atos de fala diretos e indiretos a partir de um contexto situacional breve. A tarefa continha 

seis atos de fala (três situações diretas e três situações indiretas). Cada ato de fala exigia uma 

explicação a respeito de sua compreensão e era seguido de duas alternativas que melhor 

respondessem à compreensão do ato.  

Todos os domínios dos aspectos comunicativos “interpretação dos atos de fala” 

apresentaram aumento significativo estatisticamente em seus escores no grupo experimental 

(GE), quando comparados aos momentos pré e pós intervenção, como demonstra a Tabelas 6. 

No grupo controle (GC) não foi observada modificação significante para esses aspectos e seus 

domínios.  
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Tabela 6 - Comparação das médias referentes à variável Interpretação de Atos de Fala intragrupos GE e GC, nos 

momentos pré e pós intervenção. 

Interpretação de atos de fala 
Antes Depois 

p-valor 
Média DP Média DP 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Explicações –Situações diretas 2,86 2,47 5,71 0,46 0,005* 

Explicações –Situações Indiretas 2,50 2,06 4,21 1,84 0,035* 

Explicações – Total 5,36 4,27 9,76 2,00 0,006* 

Alternativas – Situações Diretas 1,79 0,80 2,71 0,46 0,008* 

Alternativas – Situações Indiretas 1,64 1,08 2,64 0,49 0,004* 

Alternativas –Total 3,43 1,34 5,35 0,74 0,001* 

GRUPO 

CONTROLE 

Explicações – Situações diretas 3,80 2,28 3,80 1,09 0,713 

Explicações – Situações Indiretas 1,60 1,34 2,00 0,70 0,414 

Explicações – Total 2,20 1,30 1,80 0,44 0,577 

Alternativas – Situações Diretas  5,20 4,20 6,60 1,81 0,276 

Alternativas – Situações Indiretas  1,20 2,68 1,80 1,30 0,408 

Alternativas – Total 4,00 2,12 4,80 1,64 0,461 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

Notas: Teste Wilcoxon para dados dependentes; *p<0,05 Fonte: Ribeirão Preto – SP, 2017. 

 

A Figura 5 ilustra as médias dos escores referentes ao aspecto Interpretação de atos de 

fala antes e após a intervenção no GE e no GC. 

 

Figura 5 - Representação das médias dos escores referentes ao aspecto interpretação de atos de fala antes e após 

intervenção no GE e GC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

 

5.2.5 Fluência Verbal Livre 

 

A tarefa de Fluência Verbal Livre avaliou a capacidade de explorar a memória 

léxico-semântica na evocação livre de palavras, sem critérios semânticos ou ortográficos em 
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150 segundos, com avaliações em faixas de tempo (0-30 segundos; 30-60 segundos; 60-90 

segundos; 90-120 segundos e 120-150 segundos).  

Na Tabela 7 estão os dados da comparação da Fluência Verbal pré e pós intervenção 

fonoaudiológica. Observou-se que, no Grupo Experimental (GE), apenas o escore de acertos 

na faixa entre 90-120 segundos não aumentou de forma significativa (p=0,085), ao passo que, 

no grupo controle, nenhum escore aumentou.  

 
Tabela 7 - Comparação das médias referentes à variável Fluência Verbal em GE e GC, nos momentos pré e pós 

intervenção. 

Fluência Verbal 
Antes Depois p-valor 

Média DP Média DP  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Escore total de acertos 19,36 12,40 34,78 15,07 0,020* 

Escore acertos 0 a 30 seg 6,57 3,16 10,92 4,25 0,009* 

Escore acertos 30-60 seg 3,21 2,32 6,42 2,73 0,028* 

Escore acertos 60 a 90 seg 3,42 2,73 5,64 2,56 0,049* 

Escore acertos 90 a 120 seg 3,14 2,24 5,42 4,05 0,085 

Escore acertos 120 a 150 seg 3,00 3,11 6,35 4,37 0,037* 

GRUPO 

CONTROLE 

Escore total de acertos 16,20 6,87 16,00 5,65 0,895 

Escore acertos 0 a 30 seg 4,80 1,79 5,20 1,30 0,477 

Escore acertos 30-60 seg 3,20 1,30 3,20 1,30 1,000 

Escore acertos 60 a 90 seg 3,20 1,30 2,20 1,64 0,089 

Escore acertos 90 a 120 seg 1,60 0,89 1,50 1,51 0,342 

Escore acertos 120 a 150 seg 3,40 2,40 2,80 178 0,468 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

Notas: Teste t-Student pareado; *p<0,05 Fonte: Ribeirão Preto – SP, 2017. 

 

A Figura 6 ilustra as médias dos escores referentes ao aspecto Fluência Verbal Livre 

antes e após a intervenção no GE e no GC. 

 
 

Figura 6 - Representação das médias dos escores referentes ao aspecto Fluência Verbal Livre antes e após 

intervenção no GE e GC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 
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5.2.6 Julgamento Semântico  

 

 O Julgamento Semântico avaliou a capacidade de identificação de relações semânticas 

categóricas entre as palavras que apresentavam uma relação semântica categorial. 

Nesta tarefa, os escores de acerto de identificações (p=0,010) das relações semânticas 

(se havia ou não relação de significado entre as duas palavras apresentadas) e explicações 

(p=0,005) (qual seria essa relação de significado), aumentaram significativamente, ao passo 

que, no grupo controle, nada foi modificado (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Comparação das médias referentes à variável Julgamento Semântico nos grupos GE e GC, nos 

momentos pré e pós intervenção. 

Julgamento Semântico 

Antes Depois 
p-valor 

Média DP Média DP 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Identificações – escore acertos 4,92 1,14 5,85 0,036 0,010* 

Explicações – escore acertos 3,28 1,85 5,07 1,68 0,005* 

GRUPO 

CONTROLE 

Identificações – escore acertos 4,80 0,83 5,20 0,44 0,157 

Explicações – escore acertos 2,90 1,09 4,00 2,44 0,257 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

Notas: Teste Wilcoxon para dados dependentes; *p<0,05 Fonte: Ribeirão Preto – SP, 2017 

 

A Figura 7 ilustra as médias dos escores referentes ao aspecto Julgamento Semântico 

antes e após a intervenção no GE e no GC. 

 

Figura 7 - Representação das médias dos escores referentes ao aspecto Julgamento Semântico antes e após 

intervenção no GE e GC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 
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5.2.7 Prosódia Emocional – Produção 

 

A tarefa Prosódia Emocional – Produção objetivou avaliar a capacidade de produção 

de entonações emocionais com base no contexto afetivo e comunicativo de situações 

apresentadas que envolviam as emoções raiva, alegria e tristeza.  

Na Tabela 9, é possível observar um aumento significativo no escore desta variável 

prosódia emocional (p=0,002). No Grupo Controle (GC) não houve modificação nos escores 

antes e após intervenção. 

 

Tabela 9 - Comparação das médias referentes à variável Prosódia Emocional nos grupos GE e GC, nos 

momentos pré e pós intervenção. 

Prosódia Emocional  
Antes Depois p-valor 

Média DP Média DP  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
Prosódia Emocional produções 1,78 1,88 5,35 1,15 0,002* 

GRUPO 

CONTROLE 
Prosódia Emocional produções 0,60 0,89 0,60 0,89 1,000 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

Teste Wilcoxon para dados dependentes; *p<0,05 Fonte: Ribeirão Preto – SP, 2017 

 

5.2.8 Leitura 

 

Na tarefa de leitura, que utilizou atividades para avaliar a capacidade do indivíduo de 

ler um texto em voz alta e de compreendê-lo, considerando os erros durante a leitura e 

atividades de compreensão de texto, foi possível observar que os erros reduziram após a 

intervenção fonoaudiológica. 

Na Tabela 10 é possível observar que houve aumento do escore em relação aos erros 

na leitura no GE (p=0,030), o que representa que os erros diminuíram após a intervenção. As 

demais variáveis referentes a esses aspectos não sofreram modificações significativas pós 

intervenção, apesar do aumento das médias. No GC não foram observadas modificações 

relacionadas à tarefa Leitura.  
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Tabela 10 - Comparação das médias referentes à variável Leitura nos grupos GE e GC, nos momentos pré e pós 

intervenção. 

Leitura 
Antes Depois p-valor 

Média DP Média DP  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Escore erros 0,57 0,75 1,21 0,89 0,030* 

Reconto  0,71 0,91 1,42 1,50 0, 196 

Título  0,28 0,46 0,57 0,93 0,260 

Escore 

compreensão  
1,57 2,02 3,21 2,80 0,125 

GRUPO 

CONTROLE 

Escore erros 0,60 0,54 0,60 0,54 1,000 

Reconto  1,00 0,70 1,60 1,51 0,180 

Título  0,00 0,00 0,20 0,44 0,317 

Escore 

compreensão  
1,60 1,14 2,40 2,07 0,157 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

Teste Wilcoxon para dados dependentes; *p<0,05 Fonte: Ribeirão Preto – SP, 2017 

 

A Figura 8 ilustra as médias dos escores referentes aos aspectos Prosódia Emocional – 

Produção e Leitura antes e após a intervenção no GE e no GC. Esses dois aspectos foram 

ilustrados na mesma Figura, pois o aspecto da Prosódia Emocional – Produção apresenta 

apenas uma variável e o gráfico não permite a apresentação de apenas uma coluna, portanto 

decidiu-se por apresentar juntamente os dois aspectos. 

 

Figura 8 - Representação das médias dos escores referentes aos aspectos Prosódia e Leitura antes e após 

intervenção no GE e GC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 
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5.2.9 Escrita 

 

A Escrita foi avaliada com as tarefas de Ditado e Escrita automática do nome, com os 

objetivos de avaliar diferentes habilidades implicadas no ato de escrita, como a 

transcodificação, por escrito, ditado e escrita automática na assinatura do nome. 

Na Tabela 11, pode-se observar que as variáveis referentes ao aspecto da escrita não 

sofreram modificações significativas pós intervenção. No GC, também não foram observadas 

modificações relacionadas à escrita. 

 

Tabela 11 - Comparação das médias referentes à variável Escrita em GE e GC, nos momentos pré e pós 

intervenção. 

Escrita 
Antes Depois p-valor 

Média DP Média DP  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Didato – Escore acertos 2,71 1,81 3,07 1,77 0,724 

Escrita nome – Escore acertos  1,64 0,49 1,71 0,46 0,739 

Escores acertos totais 4,35 2,17 4,78 2,11 0,801 

GRUPO CONTROLE 

Didato – Escore acertos 3,20 1,64 3,00 1,41 0,317 

Escrita nome – Escore acertos  1,80 0,44 1,80 0,44 1,000 

Escores acertos totais 5,00 2,00 4,80 1,78 0,317 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

Notas: Teste Wilcoxon para dados dependentes; *p<0,05 Fonte: Ribeirão Preto – SP, 2017 

 

A Figura 9 ilustra as médias dos escores referentes ao aspecto Escrita antes e após a 

intervenção no GE e no GC. 

 

Figura 9 - Representação das Médias dos escores referentes ao aspecto Escrita antes e após intervenção no GE e GC 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 
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As Figuras 10 e 11 ilustram as evoluções no desempenho de todas as variáveis 

analisadas no GE e no GC, na sequência de maior para menor porcentagem de evolução. 

 
      Figura 10 - Grupo Experimental: antes e depois da intervenção 

 Grupo Experimental: antes e depois da intervenção

 
      Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 
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        Figura 11 - Grupo Controle: antes e depois da intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 
 

A Tabela 12 expõe dados da correlação entre anos de idade e anos de escolaridade dos 

pacientes com diagnóstico de esquizofrenia. Observou-se que a variável idade se 

correlacionou positivamente com variáveis relacionados à escrita: ditado (p=0,022), escrita do 

nome (p=0,0001) e escore total (0,005), dessa forma, quanto maior a idade dos participantes, 

maior os escores relacionados à escrita. 

Os anos de escolaridade se correlacionaram forte e positivamente com vários aspectos 

comunicativos: discurso conversacional, interpretação de metáforas, fluência, julgamento 

Grupo Controle: antes e depois da intervenção
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semântico e escrita. Assim, quanto mais anos de escolaridade o paciente apresentou, maiores 

foram os escores das variáveis e melhor seu desempenho comunicativo em cada aspecto.  

 

Tabela 12 - Correlação entre dados demográficos e aspectos comunicativos de pacientes com esquizofrenia do 

grupo experimental 

Variáveis Estatística 

do Teste 
p-valor 

IDADE   

Ditado – escore acertos 0,430 0,022 

Escrita do nome 0,674 0,0001 

Escrita – escore total 0,517 0,005 

ANOS DE ESCOLARIDADE   

Discurso conversacional – escore total 0,608 0,005 

Discurso conversacional – índice de expressão 0,609 0,008 

Discurso conversacional – índice de compreensão 0,380 0,019 

Discurso conversacional – índice de prosódia 0,364 0,029 

Discurso Narrativo Parcial – Info. Presentes 0,327 0,045 

Discurso Narrativo Integral 0,442 0,019 

Discurso Narrativo – Título  0,332 0,042 

Discurso Narrativo – Questões 0,443 0,005 

Discurso Narrativo – Índice de Compreensão 0,618 0,005 

Interpretação de Metáforas -Explicações – Metáforas novas 0,427 0,023 

Interpretação de Metáforas -Explicações – Expressões Idiomáticas 0,452 0,016 

Interpretação de Metáforas -Explicações – Escore Total 0,486 0,009 

Interpretação de Metáforas – Alternativas – Expressões Idiomáticas  0,676 0,001 

Interpretação de Metáforas – Alternativas – Escore Total 0,452 0,016 

Fluência Verbal – Escore total de acertos 0,606 0,006 

Fluência Verbal -Escore acertos 0 a 30 seg 0,426 0,024 

Fluência Verbal -Escore acertos 30-60 seg 0,426 0,024 

Julgamento Semântico – Identificações – escore acertos 0,683 0,005 

Julgamento Semântico – Explicações – escore acertos 0,476 0,010 

Ditado – escore acertos 0,646 0,0001 

Escrita do nome 0,496 0,007 

Escrita – escore total 0,361 0,046 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

Notas: Teste: Correlação de Spearman; *p<0,05 Fonte: Ribeirão Preto – SP, 2017. 

 

Quando correlacionados a presença nas sessões de intervenção e os aspectos 

comunicativos dos indivíduos do Grupo Experimental, observou-se correlação forte e positiva 

com variáveis referentes aos aspectos de discurso conversacional e narrativo, interpretação de 

atos de fala, leitura e escrita. Dessa forma, pode-se dizer que, quanto maior a presença nas 

sessões, maior os escores relacionados a esses aspectos comunicativos, expostos na Tabela 13.  
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Tabela 13 - Correlação entre presença nas sessões de intervenção e aspectos comunicativos de pacientes com 

esquizofrenia do Grupo Experimental. 

Variáveis Estatística 

do Teste 
p-valor 

NÚMERO DE SESSÕES PRESENTES   

Discurso conversacional – escore total 0,608 0,005 

Discurso conversacional – índice de expressão 0,609 0,008 

Discurso conversacional – índice de compreensão 0,380 0,019 

Discurso Narrativo Integral 0,442 0,019 

Discurso Narrativo – Questões 0,443 0,005 

Discurso Narrativo – Índice de Compreensão 0,618 0,005 

Interpretação de Atos de Fala – Explicações –situações indiretas 0,677 0,031 

Interpretação de Atos de Fala – Explicações – total 0,634 0,016 

Interpretação de Atos de Fala – Alternativas – situações indiretas 0,661 0,010 

Interpretação de Atos de Fala–escore total 0,603 0,022 

Leitura reconto  0,706 0,004 

Leitura – Título 0,697 0,007 

Ditado – escore acertos 0,498 0,045 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

Teste: Correlação de Spearman; *p<0,05 Fonte: Ribeirão Preto – SP, 2017 

 

As Tabelas 14 e 15 contêm a comparação intergrupos Experimental e Controle antes e 

após a intervenção fonoaudiológica. Constatou-se que, no momento inicial, os pacientes 

apresentavam aspectos comunicativos semelhantes, tendo em vista que não houve diferença 

entre médias de nenhuma variável antes da intervenção (Tabela 14). Este fato viabiliza a 

comparação entre os grupos.  

Quando comparados os escores dos aspectos comunicativos depois da intervenção 

entre os grupos GE e GC, observou-se que os escores do Grupo Experimental estavam mais 

altos do que os do Grupo Controle, sendo que a diferença entre as médias se destacou em 

domínios de todos os aspectos, como expõe a Tabela 15, exceto nos que se referem à Escrita, 

que não apresentaram diferenças nas médias pós-intervenção, quando comparados os dois 

grupos.  
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Tabela 14 Comparação da média dos escores das variáveis referentes aos aspectos comunicativos intergrupos GE 

e GC, antes da intervenção.  

Variável 

Grupo 

Experimental 

Grupo  

Controle p-valor 

Média DP Média DP 

A
N

T
E

S
 D

A
 I

N
T

E
R

V
E

N
Ç

Ã
O

 

DISCURSO CONVERSACIONAL      

Escore Total 22,71 11,14 18,80 5,26 0,468 

Índice de Expressão 8,00 3,78 6,40 3,05 0,408 

Índice Compreensão 3,21 2,88 2,40 1,94 0,570 

Índice Comportamento 4,00 1,79 3,80 1,78 0,833 

Índice Prosódia emocional 7,50 4,25 6,20 2,49 0,532 

DISCURSO NARRATIVO      

Parcial – Informações essenciais 3,07 2,84 4,20 2,49 0,444 

Parcial – Informações Presentes 2,64 2,87 2,80 3,03 0,919 

Integral 0,36 0,63 0,40 0,54 0,895 

Título 0,14 0,53 0,20 0,44 0,834 

Questões  2,43 2,53 3,60 2,30 0,377 

Índice de Compreensão 2,93 3,49 4,20 2,95 0,480 

INTERPRETAÇÃO DE MATÁFORAS      

Explicações – Metáforas novas 0,86 1,16 0,86 1,16 0,936 

Explicações – Expressões Idiomáticas 1,71 1,81 0,80 1,78 0,586 

Explicações – Escore Total 2,57 2,27 1,20 1,64 0,665 

Alternativas – Metáforas novas  1,21 0,89 2,00 3,08 0,046 

Alternativas – Expressões Idiomáticas  2,07 1,07 2,20 0,83 0,157 

Alternativas – Escore Total 3,29 1,81 1,20 1,30 0,908 

INTERPRETAÇÃO DE ATOS DE FALA     

Explicações – Situações diretas 2,86 2,47 4,00 2,12 0,373 

Explicações – Situações Indiretas 2,50 2,06 1,20 2,68 0,278 

Explicações – Total 5,36 4,27 5,20 4,20 0,944 

Alternativas – Situações Diretas  1,79 0,80 2,20 1,30 0,411 

Alternativas – Situações Indiretas  1,64 1,00 1,60 1,34 0,941 

Alternativas – Total 3,43 1,34 3,80 2,28 0,664 

FLUÊNCIA VERBAL      

Escore total de acertos 19,36 12,47 16,20 6,87 0,600 

Escore acertos 0 a 30 seg 6,57 3,10 4,80 1,78 0,249 

Escore acertos 30-60 seg 3,21 2,32 3,20 1,48 0,990 

Escore acertos 60 a 90 seg 3,43 2,73 3,20 1,30 0,861 

Escore acertos 90 a 120 seg 3,14 2,24 1,60 0,89 0,160 

Escore acertos 120 a 150 seg 3,00 3,11 3,40 2,40 0,799 

JULGAMENTO SEMÂNTICO       

Identificações – escore acertos 4,93 1,14 4,80 0,83 0,822 

Explicações – escore acertos 3,29 1,85 2,80 1,09 0,593 

PROSÓDIA EMOCIONAL 

PRODUÇÕES 
1,79 1,88 0,60 0,89 0,200 

LEITURA      

Escore erros 0,57 0,75 0,60 0,54 0,940 

Reconto  0,71 0,91 1,00 0,70 0,537 

Título  0,29 0,46 0,00 0,00 0,199 

Escore compreensão  1,57 2,02 1,60 1,14 0,977 

ESCRITA      

Ditado – Escore acertos 2,71 1,81 3,20 1,64 0,607 

Escrita nome – Escore acertos  1,64 0,49 1,80 0,44 0,543 

Escores acertos totais 4,36 2,17 5,00 2,00 0,570 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

Notas: Teste: Mann Whitney (amostras independentes); *p<0,05 Fonte: Ribeirão Preto – SP, 2017 
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Tabela 15 - Comparação da média dos escores das variáveis referentes aos aspectos comunicativos intergrupos 

GE e GC, após intervenção.  

Variável 
Grupo Experimental 

Grupo 

Controle p-valor 

Média DP Média DP 

D
E

P
O

IS
 D

A
 I

N
T

E
R

V
E

N
Ç

Ã
O

 

DISCURSO CONVERSACIONAL      

Escore Total 27,07 10,73 16,20 5,26 0,011* 

Índice de Expressão 9,14 3,99 6,20 2,49 0,041* 

Índice Compreensão 4,21 2,69 2,00 2,12 0,046* 

Índice Comportamento 4,21 1,71 3,80 1,78 0,667 

Índice Prosódia emocional 9,50 3,63 6,00 2,12 0,023* 

DISCURSO NARRATIVO      

Parcial – Informações essenciais 7,71 3,36 4,20 3,11 0,039* 

Parcial – Informações Presentes 6,64 3,17 3,40 2,30 0,036* 

Integral 0,86 0,86 0,60 0,54 0,046* 

Título 0,57 0,75 0,40 0,54 0,650 

Questões  5,86 4,58 3,80 3,49 0,326 

Índice de Compreensão 7,29 5,94 4,80 4,08 0,328 

INTERPRETAÇÃO DE 

MATÁFORAS 
     

Explicações – Metáforas novas 4,29 1,81 0,40 0,89 0,0001* 

Explicações – Expressões Idiomáticas 3,64 2,30 1,80 1,64 0,043* 

Explicações – Escore Total 7,93 3,68 2,20 2,16 0,001* 

Alternativas – Metáforas novas  2,57 0,64 2,00 1,00 0,284 

Alternativas – Expressões Idiomáticas  2,71 0,61 1,80 1,09 0,138 

Alternativas – Escore Total 5,29 1,13 3,80 1,78 0,141 

INTERPRETAÇÃO DE ATOS DE FALA     

Explicações – Situações diretas 5,71 0,46 4,80 1,64 0,284 

Explicações – Situações Indiretas 4,21 1,84 1,80 1,30 0,010* 

Explicações – Total 9,77 2,00 6,60 1,81 0,012* 

Alternativas – Situações Diretas  2,71 0,46 1,80 0,47 0,005* 

Alternativas – Situações Indiretas  2,64 0,47 2,00 0,70 0,115 

Alternativas – Total 5,36 0,74 3,80 1,09 0,029* 

FLUÊNCIA VERBAL      

Escore total de acertos 34,79 15,87 16,00 5,65 0,001* 

Escore acertos 0 a 30 seg 10,93 4,25 5,20 1,30 0,0001* 

Escore acertos 30-60 seg 6,43 3,75 3,20 1,30 0,013* 

Escore acertos 60 a 90 seg 5,64 2,56 2,20 1,64 0,005* 

Escore acertos 90 a 120 seg 5,43 4,05 2,60 1,51 0,041* 

Escore acertos 120 a 150 seg 6,36 4,37 2,80 1,78 0,023* 

JULGAMENTO SEMÂNTICO       

Identificações – escore acertos 5,86 0,36 5,20 0,44 0,025* 

Explicações – escore acertos 5,07 1,68 4,00 2,44 0,404 

PROSÓDIA EMOCIONAL 

PRODUÇÕES 
5,36 1,15 0,60 0,89 0,0001 

LEITURA      

Escore erros 1,21 0,89 0,60 0,54 0,048* 

Reconto  1,43 1,50 1,60 1,51 0,834 

Título  0,57 0,93 0,20 0,44 0,265 

Escore compreensão  3,21 2,80 2,40 2,07 0,511 

ESCRITA      

Ditado – Escore acertos 3,07 1,77 3,00 1,41 0,930 

Escrita nome – Escore acertos  1,71 0,46 1,80 0,44 0,727 

Escores acertos totais 4,79 2,11 4,80 1,78 0,989 

Fonte: Dados coletados pela autora (Ribeirão Preto - 2017). 

Notas: Teste: Mann Whitney (amostras independentes); *p<0,05 Fonte: Ribeirão Preto – SP, 2017 
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Apresentados os resultados da análise quantitativa do comportamento comunicativo de 

indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia antes e após intervenção fonoaudiológica nos 

grupos GE e GC, foi possível observar que houve melhora no desempenho comunicativo após 

a intervenção fonoaudiológica em todas as tarefas avaliadas, exceto na tarefa de escrita. No 

GC, que não participou da intervenção fonoaudiológica, não foram observadas alterações 

significativas no desempenho das tarefas na comparação entre a avaliação e a reavaliação 

após 12 semanas. 

Além da análise quantitativa, foi realizada uma análise qualitativa da intervenção 

fonoaudiológica através de depoimentos dos participantes sobre as atividades desenvolvidas e 

a contribuição para o tratamento, cujos resultados são apresentados a seguir. 

 

5.3 Depoimentos dos participantes 

 

Conforme já referido, ao final da cada sessão, era solicitado a um dos participantes 

para que oferecesse, de forma livre e voluntária, o seu depoimento a respeito daquela sessão, 

com base na seguinte questão norteadora: “O que você achou da atividade de hoje e no que 

você acha que ela contribuiu para o seu tratamento? 

A avaliação dos conteúdos dos depoimentos levou a elaboração das seguintes 

categorias temáticas: “Promovendo a Satisfação”, “Comunicando Com o Corpo” e 

“Estimulando a Autonomia” apresentadas a seguir, e ilustradas com trechos dos depoimentos. 

Na categoria “Promovendo a Satisfação”, podemos observar que a fala dos usuários é 

clara em relação aos efeitos que as atividades têm no seu grau de pertencimento ao grupo, nos 

sentimentos que elevam a autoestima e na conscientização de si, promovendo uma 

significativa mudança de humor nos participantes e despertando sentimentos de satisfação, o 

que os influenciou positivamente.  

 

É muito importante esses exercícios pra mente, pro corpo, pra[...] pro 

seu humor, pra vo... pra dentro de você, pra vo... pra você, pro ego 

também né, pra você não se sentir triste, se por pra baixo, a gente tem 

que tá sempre pra cima e pensar positivo E1. 

 

Foi uma ótima manhã pra gente, que a gente chegou, que hoje é uma 

segunda, a gente chegou meio tristonho mas tamo saindo daqui 

realizados por pelo o amor, o carisma, a compreensão de todos que 

poderam copetir aqui nessa atividade que tivemos na sala. E2 

 



97 

Resultados 

Esse grupo que vocês formaro é bom, é gostoso, a gente se diverte, e é 

isso. E3 

 

Eu achei muito boa a atividade de hoje, contribuiu porque é o 

momento que eu tô passando né, tristeza, alegria e raiva E4 

 

Contribuiu que eu tô muito feliz de tá de volta e eu gosto muito desse 

grupo, e esse grupo tá me ajudando muito. E5 

 

Ta, muito, porque quando eu cheguei aqui no CAPS eu nem falava, 

fica só [...] quando eu não tava chorando eu ficava no canto [?]. 

Agora eu já tô [...] assim, me sentindo, bem melhor E6. 

 

Na categoria “Comunicando Com o Corpo”, os depoimentos basearam-se nas 

atividades com música realizadas ao final dos encontros. Destaca-se o papel possível da 

intervenção fonoaudiológica na promoção da consciência corporal como instrumento de 

uma comunicação não verbal. Nas atividades de dança e expressão corporal, foi notório o 

uso particular que cada participante fazia com o corpo, mas, sempre com um objetivo 

comum, fazendo uso das expressões corporais como ponte ao outro, repetindo os 

movimentos ou interagindo pelo toque e pelos gestos. 

 

Eu adorei a atividade de hoje porque a gente se expressou, se 

comunicou um com o outro, se comunicou por, é [...] pelo corpo. E1 

 

É bom né, fazer os exercícios né, exercício assim agora[...] Os de 

musculação né, musculação, de musculação [...] e dança né, e 

dança, dançamo um pouquim né um pouco, achei bom sim, achei 

legal hoje. E7 

 

Ah, eu dancei né, as musicas, como a gente gosta, eu gosto dessa 

atividade de exercício [...] bom, podia ser mais um pouquinho mais 

de aula pra gente fazer mais um pouquinho de mais alguma coisa. 

E6 

 
Por fim, a categoria “Estimulando a Autonomia” apresentou depoimentos que 

remetem às atividades como ações que promovem a autonomia dos sujeitos em relação a 

atividades de vida diária e de reinserção social. Estimular a autonomia surge, aqui, no 

sentido de que os participantes colocam, na fala, certas demandas e desejos que facilitam a 

possibilidade de transitar pelo social com maior independência. 

 

Eu achei do grupo hoje uma coisa muito especial pra mim, porque 

eu nunca soube contar uma história e hoje eu aprendi contar uma 
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história no começo, meio e fim, então isso pra mim é muito 

importante E9. 

Ah eu falei um pouco né, é porque nas outras eu não falava nada e 

eu falei mais um pouco hoje. E10 

 

Hoje a atividade de hoje foi muito bom porque a gente forçou a falar 

mais palavras, formar frases, e isso ajuda a gente a falar na rua, 

fazer um algum comentário, um discurso, a gente pode usar as 

palavras formando frases, e as frases ajudam a gente melhor, a falar 

melho. E11 

 

Eu achei a atividade de hoje ótima porque certas coisas que eu não 

sabia dividir o que era e o que não era, hoje eu acabei aprendendo 

sobre o que é móveis, o que é separar as coisa, então eu adorei essa 

parceria de hoje E12 

 

Hoje eu ensinei a fazer o bolo de laranja, e eu vou trazer esse bolo 

um dia no café da tarde pra todo mundo comer E3 

 

Mas pra mim foi foi muito luca...luca...lucla...ops...lucrativo, e eu eu 

acho que foi muito importante porque aí eu vou o que eu aprendo 

aqui com vocês eu vou já me soltando pra falar com as outras 

pessoas pra não ficar guardando tudo dentro de mim E14 

 

Frente aos resultados apresentados, tanto quantitativos quanto qualitativos, a seguir, 

será realizada uma discussão a respeito de todos os achados desta pesquisa baseada em amplo 

levantamento bibliográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO



100 

Discussão 

6 DISCUSSÃO 

 

A discussão dos resultados do presente estudo foi realizada à luz do Modelo de 

Avaliação da Comunicação de Fonseca (2008) e do referencial teórico da Neuropsicologia e 

da Análise do Conteúdo Indutiva.  

Os resultados apresentados permitiram identificar diferentes características do 

comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia quanto aos 

aspectos do discurso, pragmática, léxico-semântico e prosódia e trouxeram o efetividade da 

intervenção fonoaudiológica na evolução do desenvolvimento desses aspectos, além de 

apresentar a satisfação dos participantes do Grupo de Intervenção Fonoaudiológica (GIF) 

quanto às atividades realizadas e à contribuição delas em seu processo de reabilitação 

psicossocial. 

O interesse e a necessidade em se investigar o comportamento comunicativo de 

indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia, surge da primazia de que a comunicação é o 

instrumento maior de reabilitação psicossocial e que pessoas com esquizofrenia apresentam, 

de forma geral, sintomas relacionados à dificuldades de socialização, que incluem a volição e 

o embotamento afetivo. Segundo Haas et al. (2014) a esquizofrenia não representa 

diretamente uma quebra da linguagem, mas afeta componentes específicos do processamento 

linguístico. Estes sintomas, bem como as demais manifestações decorrentes da esquizofrenia 

serão discutidas a seguir frente ao comportamento comunicativo observado.  

A esquizofrenia inclui vários sintomas que envolvem distúrbios no conteúdo e na 

forma do pensamento, na percepção, no afeto, no conhecimento sobre si, no comportamento, 

na motivação e no funcionamento interpessoal (WITBOURNE; HALGIN, 2015). 

Como já apresentado na introdução deste trabalho, os sintomas negativos 

caracterizam-se por uma redução na expressão de funções na esfera da vontade, do 

pensamento e da linguagem, entre outras e pelo empobrecimento no âmbito afetivo, cognitivo 

e social do indivíduo. Os sintomas negativos são o distanciamento afetivo, a retração social, o 

empobrecimento da linguagem junto à diminuição da fluência verbal, a diminuição da 

vontade, a negligência quanto a si mesmo e a lentificação e empobrecimento motor 

(CHENIAUX, 2015; DALGALARRONDO, 2000). Portanto, a atuação fonoaudiológica na 

esquizofrenia se dá por meio da reabilitação das alterações linguísticas componentes dos 

sintomas negativos da doença. 

A fonoaudiologia, ciência que estuda e intervém nas alterações comunicativas, 

apresenta papel fundamental no diagnóstico, habilitação, reabilitação e aprimoramento das 
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habilidades comunicativas em todos os aspectos da linguagem, sejam eles verbais ou não 

verbais nos âmbitos do discurso, da pragmática, do léxico-semântico e da prosódia. Sendo 

assim, o GIF foi desenvolvido com o intuito de apresentar uma nova modalidade de atuação 

fonoaudiológica, tanto no que diz respeito ao tipo de intervenção, no caso, grupal, ainda 

pouco explorada na fonoaudiologia, quanto no que concerne à população investigada. Além 

disso, esse trabalho foi idealizado e executado com a expectativa de ser um facilitador dentro 

da perspectiva das atuações em prol da reabilitação psicossocial tão almejada no Movimento 

da Reforma Psiquiátrica.  

Ainda é escasso o número de publicações acerca das características do comportamento 

comunicativo de indivíduos com comprometimento na saúde mental e também quanto à 

intervenção fonoaudiológica com esse público, o que se deve, possivelmente, à realidade de 

que a atuação do fonoaudiólogo ainda não está consolidada no âmbito da construção da 

interlocução nessa área de conhecimento.  

Para o tratamento de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia, além da terapia 

medicamentosa, destacam-se as abordagens psicossociais, orientações e acompanhamento, 

enfatizando-se as psicoterapias individuais ou grupais e a Terapia Ocupacional 

(SHIRAKAWA, 2009), todavia, pouco se fala a respeito da atuação fonoaudiológica com este 

público.  

A reforma psiquiátrica proporcionou uma reestrutura na oferta de serviços de saúde 

mental, dando a oportunidade de novas práticas e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

constituem o principal dispositivo no atendimento ao usuário com diagnóstico de 

esquizofrenia, promovendo a inserção social das pessoas com esse transtorno mental de forma 

gradual e planejada e assumindo as funções na assistência direta e na regulação da rede de 

serviços de saúde (SILVEIRA et al., 2011).  

Os CAPS propõem a participação em oficinas terapêuticas com o objetivo de 

promover o potencial do indivíduo nas relações interpessoais, possibilitando a troca de 

experiências, a criação de novos laços de amizades e a ajuda mútua no enfrentamento à 

doença (BATISTA; FERREIRA, 2015), atuando numa lógica inversa à hospitalização e 

conquistando avanços na reinserção social dos usuários (BATISTA, 2016). Este cenário 

mostrou-se ideal para o desenvolvimento do Grupo de Intervenção Fonoaudiológica, pois 

conteve os recursos físicos necessários, bem como o público e as intenções institucionais de 

reabilitação psicossocial, propostas no GIF. 

Portanto, com o presente estudo, teve-se o intuito de dar continuidade a uma discussão 

iniciada em uma pesquisa anterior a respeito das características do comportamento 
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comunicativo de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, mas inserindo a importante 

participação da fonoaudiologia na reabilitação desses indivíduos, de modo que se espera uma 

potencialização quanto ao fomento de políticas públicas direcionadas a esta temática nesse 

grupo, entendendo que este assunto trará dados importantes para a literatura científica.  

A avaliação do comportamento comunicativo foi realizada com a utilização da Bateria 

Montreal de Avaliação da Comunicação MAC B (versão abreviada da Bateria Montreal de 

Avaliação da Comunicação – MAC, de Fonseca et al. (2008), tendo, como princípio, a 

importância dos aspectos tradicionais da linguagem (fonologia, semântica e sintaxe), unidos 

aos componentes prosódico, discursivo e pragmático na comunicação dos indivíduos com 

esquizofrenia, no sentido de assegurar a manutenção das relações interpessoais, tão 

importantes na retomada da vida social, que está prejudicada nesses indivíduos. Mesmo em se 

tratando de uma versão breve, o instrumento utilizado apresenta recursos suficientes para a 

avaliação do comportamento comunicativo em todos os aspectos linguísticos supracitados.  

 É importante ressaltar, que, apesar de a autora do instrumento de avaliação utilizado 

nesta pesquisa ter estudado as características comunicativas de maneira mais específica para 

os indivíduos com lesão no hemisfério cerebral direito, segundo a própria autora, o material 

pode ser utilizado para outras alterações, dentre elas a esquizofrenia. Há inclusive, estudos 

que apresentam relações sistemáticas entre o discurso do indivíduo com esquizofrenia e o 

discurso produzido por indivíduos com lesão no hemisfério direito.  

Brownell et al., (1986) afirmam que, assim como os indivíduos com esquizofrenia, os 

que têm diagnóstico de lesão no hemisfério direito apresentam associações inadequadas com 

o significado global de um discurso, e muitas vezes apresentam uma compreensão limitada e 

fragmentada, baseada na personalização, bem como em outras associações incorretas. Além 

disso, é comum, nesses dois grupos de alterações, observar problemas com a linguagem não 

literal, histórias, piadas e na conversação (KUPERBERG; CAPLAN, 2003).  

A descrição clínica das alterações de linguagem foi orientada, por certo tempo, pelos 

componentes tradicionais da linguagem (fonologia, a semântica e a morfossintaxe). Contudo, 

as descobertas da psicolinguística e da psicologia cognitiva moderna levaram o conceito de 

linguagem a uma evolução, juntando as dimensões tradicionais da linguagem aos 

componentes prosódico, discursivo e pragmático (FONSECA et al., 2008).  

Segundo Fonseca et al. (2008), o déficit dos componentes pragmático, prosódico, 

léxico-semântico e/ou discursivo da linguagem, muitas vezes prejudica a comunicação com o 

outro, apresentando dificuldades de respeitar as regras de comunicação em situações de 

conversação; de transmitir as intenções comunicativas baseadas nas emoções que modulam os 
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parâmetros prosódicos da sua fala ou, ainda, de compreender a utilização do sentido indireto 

ou figuradas da linguagem. Essas alterações comunicativas têm um impacto funcional e 

psicossocial importante para o indivíduo com transtorno mental, pois os distúrbios de 

linguagem representam um obstáculo no desenvolvimento e na manutenção de relações 

interpessoais satisfatórias e podem dificultar ainda mais a retomada de uma vida social ativa 

(FONSECA et al., 2008).  

Esse impacto funcional e social é claramente observado na esquizofrenia. O 

comprometimento funcional decorrente da evolução deste transtorno representa um imenso 

desafio e tem mobilizado inúmeros recursos com a meta de minimizar esses danos 

(WALLACE; LIBERMAN, 1985; RABINOWITZ et al., 2007). A intervenção 

fonoaudiológica por meio do GIF surgiu como um desses recursos e trouxe efeitos 

significativos no comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de 

esquizofrenia, o que, segundo os próprios participantes, contribuiu para a reabilitação 

psicossocial deles, como será discutido adiante.  

É sob essa ótica de pensamento em linguagem e comunicação na esquizofrenia que 

serão discutidos os resultados do presente trabalho ao avançar na reflexão sobre a repercussão 

deste fenômeno social na construção crítica de ações inclusivas ou exclusivas na saúde 

mental. A descrição do comportamento comunicativo não se restringiu à caracterização 

através de um instrumento que didaticamente fragmenta os aspectos da comunicação humana, 

mas que envolve outras questões como motivação, contexto social e de saúde, formas de 

expressão e recepção, dentre outras e que foi o embasamento para o desenvolvimento do 

Programa GIF. 

 

6.1 Caracterização da amostra 

 

Parte importante da discussão deste trabalho foi subsidiada pelas características 

encontradas entre os participantes deste estudo. Segundo Silva et al. (2010), os fatores 

sociodemográficos estão associados de forma significativa ao “ajustamento social” de pessoas 

com diagnóstico de esquizofrenia. Logo, fatores como: sexo; faixa etária; escolaridade; entre 

outros, influenciam o processo de inserção social. 

O serviço em questão apresenta, atualmente, aproximadamente, 236 usuários com 

diagnóstico de esquizofrenia atendidos, representando 14,81% da população geral dos 

usuários atendidos no serviço. Destes, a maioria era do sexo masculino, faixa etária entre 40 e 

59 anos com nível de escolaridade mais prevalente entre 5 e 8 anos de estudo. A amostra de 



104 

Discussão 

participantes do GE e GC apresentou algumas características divergentes da população total 

de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia no CAPS III. 

Quanto ao sexo dos participantes, houve a prevalência de participantes do sexo 

feminino, tanto no GE (64,3%), quanto no GC (80%). Na literatura, não há consistência de 

possíveis diferenças na prevalência da esquizofrenia entre sexos, independentemente da 

metodologia empregada nos diferentes levantamentos epidemiológicos, sendo as taxas de 

prevalência da esquizofrenia similares para ambos os sexos (KAPLAN, 1997; MARI; 

LEITÃO, 2000; HÄFNER; VAN DER HEIDEN, 2003). Alguns estudos indicam uma 

incidência mais elevada para homens do que para mulheres (SANTANA, 1982; 

GOLDSTEIN; TSUANG; FARAONE, 1989), porém essas afirmações são empíricas, pois 

muitos estudos epidemiológicos não abordaram, rigorosamente, a questão do gênero na 

esquizofrenia (SANTOS et al., 2014).   

A predominância do sexo feminino corrobora estudos como o de Paula (2010), que 

descreveu o perfil epidemiológico dos usuários admitidos em um CAPS tipo II e constatou 

que 69% dos pacientes eram do sexo feminino e 31%, do sexo masculino e o estudo realizado 

por Gomes e Bellettine (2013), no qual houve prevalência do público feminino (65%) no 

CAPS I. Entretanto, em outros estudos, houve predominância do sexo masculino nessa 

população (BALLARIN; MIRANDA; CARVALHO, 2011; SILVEIRA et al., 2011: 

MENEZES; MANGUEIRA, 2015).  

Mesmo com essa discrepância de referenciais, há uma suposta vulnerabilidade e 

predisposição natural da mulher ao sofrimento mental, quando o diagnóstico psiquiátrico se 

torna a consolidação das diversas maneiras das relações de gênero (ANDRADE, 2014; 

ZANELLO, 2014). Há uma maior possibilidade da participação de mulheres em atividades 

grupais, pois deve-se considerar que as mulheres ao serem convidadas a participar da pesquisa 

apresentaram uma restrição muito menor em relação aos homens. Isto pode ocorrer pelo fato 

de os homens estarem mais propensos que as mulheres a sofrerem comprometimento pelos 

sintomas negativos e, as mulheres, mais propensas a terem um melhor funcionamento social 

que os homens (KAPLAN, 1997).  

A faixa etária prevalente (em cada um dos grupos) foi de 40 a 59 anos, o que 

corrobora a população total de indivíduos com esquizofrenia no local do estudo. Com o 

aumento geral na longevidade, o número de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia com 

idade mais avançada tende a aumentar, sendo a prevalência de esquizofrenia da população de 

idosos estimada em 1% e, destes, 10% tem esquizofrenia de início tardio, ao passo que os 

outros 90% tem início na adolescência ou idade adulta jovem (APA, 2002). 
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Casos novos de esquizofrenia raramente ocorrem antes da puberdade e acima dos 50 

anos. Estudos apresentam uma diferença de idade no início da manifestação do transtorno de 

acordo com o gênero, com idades de pico para o início em homens entre 15 e 35 anos, mas 

apenas um terço das mulheres com esquizofrenia apresentam sua primeira baixa psiquiátrica 

antes dos 25 anos (KAPLAN, 1997).  

Esses resultados assemelham-se aos dados encontrados por Sampaio et al. (2008) que 

realizaram um estudo no qual a faixa etária mais atingida no sexo masculino foi de 20 a 24 

anos e no sexo feminino, entre 40 e 44 anos. Paula (2010) analisou o perfil dos usuários de 

um CAPS II e constatou que 23% encontravam-se na faixa etária de 36 a 45 anos. No estudo 

de Silveira et al. (2011), a faixa prevalente foi de 36 a 46 anos. É possível observar, nesses 

dados, que essa é uma faixa etária produtiva na vida do ser humano quando a maioria já se 

inseriu no mercado de trabalho, o que reforça a condição de que a esquizofrenia pode 

comprometer a autonomia do indivíduo, afetando, direta ou indiretamente, várias esferas de 

sua vida, sobretudo sua vida profissional (MOLL; SAEK, 2009). 

Quanto à escolaridade, a maioria dos avaliados possui ensino fundamental incompleto 

(entre 5 e 8 anos de estudo), 78% no GE e 60% no GC, o que compactua com os achados da 

literatura, nos quais a maioria das pessoas em sofrimento psíquico possui baixa escolaridade. 

É importante considerar que, para a realização deste estudo, foi critério de inclusão o mínimo 

de 5 anos de escolaridade, mas que, na realidade do serviço, muitos apresentam escolaridade 

abaixo deste nível.  

Neste estudo, os anos de escolaridade se correlacionaram forte e positivamente com 

vários aspectos comunicativos: discurso conversacional; interpretação de metáforas; fluência; 

julgamento semântico e escrita. Assim, quanto mais anos de escolaridade o indivíduo 

apresentar, maior serão os escores das variáveis e melhor seu desempenho comunicativo em 

cada aspecto. 

O estudo de Souza (2007) indica que pessoas com nível educacional inferior ao ensino 

fundamental têm escores mais altos para os casos de demência em relação aos sujeitos com 

ensino médio ou superior, sugerindo que, quanto mais baixo o nível educacional do indivíduo, 

maior a possibilidade de ele apresentar transtorno mental. No estudo de Gomes (2002), em 

uma instituição psiquiátrica, de uma amostra de 1.494 indivíduos, somente 7,6% dos 

participantes possuíam ensino fundamental completo, dos quais a maioria (50,6%) é composta 

por indivíduos não-alfabetizados.  

Segundo Freitas et al. (2017), uma das possíveis associações entre a esquizofrenia e o 

baixo nível de escolaridade é o reflexo do desajuste social provocado pelo transtorno na vida 
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desses participantes e, de acordo com Moll e Saek (2009), a esquizofrenia gera consideráveis 

prejuízos para a regularidade da participação das pessoas em atividades sociais, essenciais às 

suas vidas como, por exemplo, estudar. Em consequência disso, o baixo nível de educação 

reduz o acesso a empregos com melhores remuneração e condições de habitação, limitando o 

sujeito em suas condições sociais. Nesse sentido, as duas vertentes são consideradas: a 

influência da baixa escolaridade na manifestação da esquizofrenia e a esquizofrenia como 

preditor do abandono escolar.  

Um estudo a respeito dos determinantes sociais de alterações fonoaudiológicas 

realizado na cidade de Salvador (Bahia) afirma que a baixa escolaridade está diretamente 

relacionada às alterações de linguagem (CEBALLOS; CARDOSO, 2009), o que corrobora 

esta pesquisa, na qual notou-se que a prevalência de escolaridade reduzida (máximo de 7 anos 

de estudo) apresentou relação direta com as alterações nos aspectos linguísticos avaliados.  

Portanto, entende-se que a baixa escolaridade é, sim, um fator que colabora para 

alterações de linguagem, porém, serão discutidos mais adiante outros estudos que apresentam 

a relação de alterações na comunicação em diversos aspectos linguísticos e com a 

esquizofrenia, assim, mesmo destacando-se o fator baixa escolaridade, as alterações 

observadas podem ocorrer em decorrência desse transtorno. 

Na avaliação realizada antes da intervenção fonoaudiológica, foram encontradas 

alterações no comportamento comunicativo nos grupos GE e GC em todos os aspectos de 

linguagem avaliados, com exceção da tarefa de escrita.  A seguir, serão discutidos os 

resultados de todas as tarefas aplicadas, considerando-se, primordialmente, os aspectos 

linguísticos abordados em cada prova. 

 

6.2 Aspectos discursivos 

 

As habilidades discursivas permitem a transmissão de informações de um interlocutor 

sob a forma de conversação, de explicação de eventos ou procedimentos, de descrição de 

objetos e acontecimentos ou de narrativa de uma história, ocorrendo nos níveis comunicativos 

de produção ou de compreensão, de acordo com quem transmite ou recebe a mensagem 

(FONSECA et al., 2008) e, segundo Caixeta, Chaves e Reis, (1999), os aspectos discursivos 

podem estar suscetíveis a um déficit no quadro de esquizofrenia. Neste estudo, o discurso foi 

avaliado por meio das tarefas de Discurso Conversacional e Discurso Narrativo.  

Na tarefa Discurso Conversacional, observou-se mudança pouco significativa dos 

escores dos domínios relacionados com a variável em questão tanto no grupo GE, quanto no 
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GC. Todavia, percebeu-se que no primeiro grupo (GE) todas as médias aumentaram, enquanto 

que no segundo (GC), elas diminuíram.  

Sendo assim, não foi identificada uma evolução considerável no discurso 

conversacional de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia após a intervenção 

fonoaudiológica, apesar do aumento de médias no GE, o que sugere a necessidade de um 

aumento no número de sessões dedicadas à estimulação deste aspecto. 

Fonseca et al. (2008) afirmam que, em nível expressivo, o discurso é frequentemente 

menos informativo em pessoas que apresentam alterações neurológicas, como lesão no 

hemisfério direito ou alterações psiquiátricas, como na esquizofrenia. Além disso, o não 

respeito à coerência e uma tendência a um discurso tangencial também são características de 

déficits discursivos (DAVIS; O´NEIL-PIROZZI; COON, 1997). No nível receptivo, foi 

referida a dificuldade de processar as inferências necessárias para uma compreensão adequada 

e eficaz de uma história (FONSECA et al., 2008). Os déficits de macroestrutura discursiva 

podem estar presentes, tanto no nível receptivo, quanto no expressivo, e indicam, entre outros, 

um prejuízo das habilidades inferenciais e de síntese, assim como de certos componentes das 

funções executivas (FONSECA et al., 2008).  

Todorov (1980) considera como alterações no discurso de indivíduos com 

esquizofrenia, a impossibilidade de recuperação de termos do texto e da construção mental 

dos fatos evocados, característicos da falta de coerência textual. Além disso, o autor ainda cita 

a ausência de fatos precedentes ou causadores de outros, ou seja, os trechos discursivos são 

“soltos”, com falta de conectivos entre uma parte da história e a outra. 

No Discurso Narrativo, verificou-se que houve aumento significante pós intervenção 

nos domínios, o que mostra que a intervenção fonoaudiológica contribuiu para uma melhora 

na capacidade de compreender e narrar histórias. Na narração, também são descritos prejuízos 

na construção de histórias ocasionados por estímulos visuais desordenados (MARINI et al., 

2005), além de déficit no reconto de histórias, e omissão de informações importantes do texto 

em indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia (BARTELS-TOBIN; HINCKLEY, 2005).  

O estudo de Santos et al. (2014) avaliou a capacidade de armazenamento e de 

compreensão da linguagem; de produção de discurso narrativo e de sintetizar e inferir as 

informações em 50 indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia usuários de um serviço 

ambulatorial de saúde mental no interior do Estado de São Paulo. Os autores concluíram que 

indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia apresentaram comportamentos comunicativos 

desviantes na conversação, como dificuldades de processamento discursivo narrativo, 

dificuldades de compreensão e de síntese de texto e dificuldades de compreensão discursiva e 
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de armazenamento de informações e que estas alterações podem comprometer a interação 

comunicativa.  

O trabalho de Özcan et al. (2017) investigou e comparou o discurso de indivíduos com 

diagnóstico de esquizofrenia em relação a um grupo controle. Neste estudo, o discurso dos 

sujeitos foi avaliado em quatro estágios com tarefas de fotos narrativas, de sequenciação de 

imagens de histórias, discurso semi-estruturado e discurso livre. Observaram-se diferenças 

significativas entre os tipos de sentenças simples de pacientes com esquizofrenia e indivíduos 

saudáveis e concluiu-se que, devido aos possíveis problemas cognitivos, os pacientes com 

esquizofrenia usam sentenças mais curtas e simples em vez de frases complexas em 

comparação com indivíduos saudáveis (ÖZCAN et al., 2017). 

Dessa forma, nesses indivíduos, geralmente são observadas dificuldades de 

processamento do discurso, com prejuízo da troca de turnos, da manutenção do assunto, e de 

como reter a intenção do interlocutor e conduzir o discurso com base nela (KASHER et al., 

1999).  

A falta de referências no contexto também pode ser considerada uma alteração em 

nível de discurso. Um estudo demonstrou que distúrbios de comunicação com falhas 

referenciais ocorrem mais frequentemente na fala de pacientes com esquizofrenia 

(DOCHERTY, SLEDGE, WEXLER; 1994). Quando ocorre uma falha referencial, é difícil 

entender a frase, porque o referente é indefinido ou é não apresentado anteriormente ao 

falante (DOCHERTY, DEROSA, ANDREASEN; 1996).  Este tipo de falha de comunicação 

pode aumentar na presença de emoções negativas (COHEN, DOCHERTY; 2004).  

O discurso dos indivíduos com esquizofrenia também é visto como um aspecto 

relacionado a fatores como as perturbações do pensamento ou os déficits no processamento da 

informação, ou seja, como um reflexo do distúrbio de pensamento e não como uma 

característica primária da linguagem, caracterizados por pobreza de conteúdo informativo, 

perda de tópico de conversa, parafasia e outros tipos de incoerência e de ininteligibilidade 

característicos do discurso oral e/ou escrito (KUPERBERG; CAPLAN, 2003). 

Apesar desses questionamentos, é comum que o discurso de indivíduos com 

esquizofrenia apresente alterações de coesão, da complexidade da estrutura sintática e 

produção verbal reduzida (MEILIJSON et al., 2004) e pode estar associado a neologismos, 

diminuição da intensidade do som, obstrução, incoerência, exagero, ausência de ideias e 

afrouxamento das associações (LEROY et al., 2005).  

Essas falhas de comunicação podem estar ligadas à vulnerabilidade afetiva na 

esquizofrenia (ARASH et al., 2013). Todavia, é importante considerar o papel da atenção 
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social no comportamento verbal de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, isso porque, 

em vez de adotar a explicação de que as pessoas se engajam em comportamentos 

desorganizados ou comportamentos perturbadores porque apresentam algum tipo de 

transtorno mental (BRITTO; CAVALCANTE, 2012), investiga-se a relação funcional entre 

os comportamentos por elas apresentados e os eventos ambientais que os mantêm 

(SKINNER, 1953/2007; BRITTO, BUENO e MARCON, 2014). 

Os processos de intervenção no discurso devem ser voltados para o desenvolvimento 

destas limitações. Trabalhar as habilidades discursivas alteradas, por meio de estratégias 

direcionadas aos interesses do grupo, pode contribuir para a melhora da comunicação geral, 

pois os distúrbios da fala na esquizofrenia influenciam a capacidade comunicativa do 

indivíduo. Um estudo teve, como objetivo, examinar a relação entre distúrbios da fala da 

esquizofrenia e qualidade de vida e encontrou relações diretas entre o desenvolvimento da fala 

e a satisfação com a vida, o que afeta o funcionamento diário e as relações com os outros, 

importantes para a reabilitação na esquizofrenia (TAN, THOMAS, ROSSE; 2014). 

 

6.3 Aspectos pragmáticos 

 

Uma das competências mais afetadas em relação aos aspectos comunicativos na 

esquizofrenia está relacionada às dificuldades na integração da informação contextual, sendo 

então, a pragmática, um dos componentes da linguagem mais afetados nesta doença 

(HEMSLEY, 2005; COVINGTON et al., 2005; MEILIJSON et al., 2004). 

A pragmática menciona-se às habilidades linguísticas que permitem que um indivíduo 

processe, compreenda e/ou expresse as intenções de comunicação em relação a determinado 

contexto (GIBBS, 1999), podendo ser apontada como o estudo do uso linguístico 

(MUSSALIM; BENTES, 2004). Para o processo dessas intenções, é necessário que se façam 

inferências com base em seu conhecimento de mundo e nas informações explícitas ou literais 

da mensagem, além de compreender ou produzir informações implícitas e não-literais 

(FONSECA, 2008). 

Não é suficiente caracterizar a linguagem com base apenas em componentes 

fonológicos, sintáticos e semânticos para se verificar o impacto que possíveis déficits nessas 

áreas possam ter na capacidade de o indivíduo usar a linguagem para se comunicar. Para isso, 

é preciso avaliar os aspectos pragmáticos. Perturbações em algumas das componentes 

linguísticas relacionadas à morfologia, sintaxe, semântica e fonologia exerceram influência 

sobre a pragmática, todavia, é importante definir e esclarecer qual aspecto, ao nível da 
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pragmática, se apresenta mais afetado e qual é o seu impacto ao nível do funcionamento 

psicossocial dos indivíduos com esquizofrenia para determinar a intervenção mais efetiva. 

Assim, a incapacidade de localizar os desvios ou pontos de ruptura, responsáveis pelas 

particularidades da fala do esquizofrênico direciona alguns autores a investigarem o problema 

não mais na linguagem em si, mas sim em seu uso, ou seja, na pragmática (PICARDI, 1997). 

Britto (2005) refere que a importância de se observar a pragmática na esquizofrenia está no 

significado da disparidade na determinação do problema, o qual fica subentendido, ainda que 

não assumido. 

As tarefas linguísticas que avaliaram as habilidades pragmáticas neste estudo foram o 

Discurso Conversacional (a respeito do qual já discutimos acima), a Interpretação de 

Metáforas e a Interpretação de Atos de Fala.  

A Interpretação de Metáforas teve, como objetivo, avaliar a capacidade de interpretar 

o sentido figurado ou não literal de sentenças metafóricas. A prova continha seis metáforas 

(três metáforas novas e três expressões idiomáticas). Cada metáfora era seguida de uma opção 

de explicação e uma opção de múltipla escolha, constituída de três alternativas com 

interpretações diferentes: uma interpretação literal ou concreta; uma inferencial equivocada 

ou sem relação de sentido direto com a frase e uma interpretação figurada correta. 

Todos os domínios dos aspectos comunicativos “interpretação de metáforas” 

apresentaram aumento significativo estatisticamente em seus escores no Grupo Experimental 

(GE), quando comparados nos momentos antes e depois da intervenção. No Grupo Controle, 

não foi observada modificação significante para esses aspectos e seus domínios. O que reforça 

a efetividade da intervenção fonoaudiológica em relação a esta tarefa. 

Quando avaliadas as tarefas antes da intervenção, foi observado um desempenho 

inferior em relação ao esperado tanto no GE quanto no GC, ou seja, a maioria dos 

participantes do estudo apresentaram dificuldades na compreensão dessa linguagem figurada. 

Na observação dos acertos das alternativas, a maior parte ocorreu em relação às expressões 

idiomáticas, o que vai de encontro aos achados da prática clínica, nos observa-se que os 

indivíduos com esquizofrenia apresentam maior dificuldade em conhecer as metáforas novas 

em relação às já usuais expressões. 

Os escores no domínio Explicação foram inferiores aos do domínio Alternativas, o que 

torna possível julgar que um indivíduo pode ter dificuldade de explicar uma metáfora, mas ser 

bem sucedido com as alternativas de resposta.  

Na Interpretação dos atos de fala, o objetivo foi avaliar a capacidade de compreensão 

de atos de fala diretos e indiretos a partir de um contexto situacional breve. A tarefa era 
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composta por seis atos de fala (três situações diretas e três situações indiretas). Cada ato de 

fala solicitava uma explicação a respeito de sua compreensão, seguida da escolha de uma das 

duas alternativas que melhor respondessem à compreensão do ato.  

Todos os domínios dos aspectos comunicativos “interpretação dos atos de fala” 

apresentaram aumento significativo estatisticamente em seus escores no GE, quando 

comparados nos momentos pré e pós intervenção. No GC não foi observada modificação 

significante para esses aspectos e seus domínios antes nem depois da intervenção. Esses dados 

permitem observar que a maioria dos participantes apresentou dificuldades em utilizar o 

contexto para compreender os atos de fala, fossem eles diretos ou indiretos antes da 

intervenção, e que ela foi efetiva no desempenho deste aspecto pragmático.  

Nesta tarefa, pode-se observar que os participantes apresentaram dificuldades tanto na 

explicação da situação quanto na escolha das alternativas, evidenciando que os indivíduos 

com diagnóstico de esquizofrenia participantes da pesquisa não compreenderam as situações 

apresentadas por meio de atos de fala. 

A pragmática ainda é relativamente pouco estudada na esquizofrenia, entretanto, os 

estudos realizados apontam para uma relação direta de alteração do uso da linguagem, ou seja, 

da pragmática em indivíduos diagnosticados com esquizofrenia. A pesquisa de Cummings 

(2009) é uma delas. O autor cita que vários transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia, o 

autismo e outros transtornos psicóticos apresentam uma forte tendência para um 

comprometimento no nível pragmático da linguagem. 

O estudo de Rocha (2007), em Portugal, descreveu as alterações da componente 

pragmática na esquizofrenia e relacionou essas alterações ao funcionamento psicossocial 

desses indivíduos através da observação de 15 sujeitos resultando numa frequência elevada de 

comportamentos inapropriados na componente pragmática, com comprometimento nos 

aspectos verbais e não-verbais, diretamente correlacionados com o funcionamento 

psicossocial. 

O estudo de Kuperberg e Caplan (2003) apontou que os indivíduos com esquizofrenia 

são menos capazes de se beneficiar de um contexto linguístico do que o grupo controle. Esses 

indivíduos encontram bloqueios para assumirem o papel de interlocutores, apresentando 

dificuldades de respeitar os atos de fala, de manter um contato visual apropriado com seu 

interlocutor e de manter o tema do assunto, ou seja, dificuldades em adaptar a mensagem ao 

contexto, além de mostrar-se incapaz de compreender os atos de fala em que a intenção esteja 

subjetivada na mensagem, como observado nos resultados deste estudo (FONSECA et al., 

2008). Haas et al. (2015) complementa este dado mostrando que, em seu estudo, pacientes 
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com esquizofrenia usaram  menos conectores do que os controles e apresentaram dificuldades 

na compreensão de provérbios.  

O trabalho de Bambini (2016) investigou a frequência do déficit pragmático, seus 

substratos cognitivos e a relação com a qualidade de vida em indivíduos com diagnóstico de 

esquizofrenia. Nesse estudo, as habilidades pragmáticas de compreensão do discurso e os 

significados não literais foram comprometidos na esquizofrenia, com 77% dos participantes 

abaixo do limite e a qualidade de vida foi predita pelos sintomas e pelas habilidades 

pragmáticas. A alta frequência de comprometimento sugere que o déficit pragmático é uma 

característica fundamental da esquizofrenia associada à qualidade de vida (BAMBINI et al., 

2016). 

Segundo Fonseca et al. (2008), eles podem fracassar no entendimento de enunciados 

indiretos que exijam capacidade de abstração e utilização de conhecimentos pessoais para a 

compreensão da mensagem.  

Em relação ao processo de intervenção nas habilidades pragmáticas, o trabalho de 

Bosco (2016) verificou a eficiência de um programa para aperfeiçoar as habilidades 

comunicativo-pragmáticas de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia. O programa 

consistiu em 20 sessões grupais focadas em várias modalidades linguísticas, extralinguísticas 

e paralinguísticas, com um grupo de 17 participantes. Eles foram testados antes e depois da 

intervenção, usando uma bateria de testes para avaliar a compreensão e produção de 

fenômenos pragmáticos, tais como: atos de fala diretos e indiretos; ironia e engano. Os 

resultados mostraram uma melhoria significativa no desempenho dos pacientes após o 

programa, nas tarefas de compreensão e produção, e em todas as modalidades de 

comunicação avaliadas (BOSCO et al., 2016). 

Enfim, as habilidades pragmáticas são alvo de dificuldades no processamento de 

metáforas e nas formas de linguagem não literal, como encontrado nesta pesquisa e, para que 

o indivíduo possa compreender o enunciado, o ato de fala ou a metáfora devem estar inseridos 

em um contexto preciso, literal. 

 

6.4 Aspectos léxico-semânticos  

  

O aspecto léxico-semântico da linguagem se refere à capacidade do indivíduo em 

compreender e expressar palavras, ou seja, está relacionado com o processamento linguístico 

no nível da palavra. As tarefas relacionadas às habilidades léxico-semânticas selecionadas 
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para este estudo foram: Fluência Verbal Livre; Julgamento Semântico; Leitura; Escrita e 

Interpretação de Metáforas; sendo que esta última já foi discutida nos aspectos pragmáticos.  

A tarefa de Fluência Verbal Livre avaliou a capacidade de explorar a memória léxico-

semântica na evocação livre de palavras, sem critérios semânticos ou ortográficos em 150 

segundos, com avaliações em faixas de tempo (0-30 segundos; 30-60 segundos; 60-90 

segundos; 90-120 segundos e 120-150 segundos). Observou-se que, no GE, apenas o escore 

de acertos na faixa entre 90-120 segundos não aumentou de forma significativa, ao passo que, 

no GC, nenhum escore aumentou, ou seja, a intervenção fonoaudiológica foi efetiva na 

melhora do desempenho da fluência verbal.  

O Julgamento Semântico avaliou a capacidade de identificação de relações semânticas 

categóricas entre as palavras que apresentavam uma relação semântica categorial. 

Nesta tarefa, os escores de acerto de identificações das relações semânticas (se havia 

ou não relação de significado entre as duas palavras apresentadas) e explicações (qual seria 

essa relação de significado), aumentaram significativamente, enquanto no grupo controle, 

nada foi modificado, assim, podendo-se afirmar também a efetividade positiva da intervenção 

fonoaudiológica nesta tarefa. Dessa forma, esse teste avaliou a capacidade de identificação de 

relações semânticas entre as palavras e a explicação de suas relações. Os participantes do 

estudo apresentaram, de forma geral, mais dificuldades na explicação das relações semânticas 

entre as palavras do que na identificação dessas relações. Apesar de se terem observado 

limitações de caráter semântico na identificação dos pares de palavras, de modo que a 

dificuldade em explicar a relação desses pares pode ser aplicada às alterações no âmbito do 

aspecto discursivo, já apresentado neste trabalho, o qual influencia no momento em que é 

solicitada uma explicação a respeito de um tema.  

A tarefa de leitura, que utilizou atividades para avaliar a capacidade do indivíduo de 

ler um texto em voz alta e de compreendê-lo, considerando os erros durante a leitura e 

atividades de compreensão de texto, não apresentou diferença estatisticamente significativa de 

escores antes e após a intervenção fonoaudiológica, considerando que a intervenção 

fonoaudiológica não foi efetiva para esta tarefa.  

A Escrita foi avaliada com as tarefas de Ditado e Escrita automática do nome, com os 

objetivos de avaliar diferentes habilidades implicadas no ato de escrita, como a 

transcodificação, por escrito, ditado e escrita automática na assinatura do nome. Pôde-se 

observar que as variáveis referentes ao aspecto da escrita não sofreram modificações 

significativas pós intervenção. No GC, também não foram observadas modificações 
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relacionadas à escrita, verificando-se, também, a necessidade de um programa com mais 

sessões voltadas à estimulação das habilidades de escrita. 

Na avaliação do comportamento comunicativo antes da intervenção fonoaudiológica, 

os participantes apresentaram desempenho insatisfatório em todas as tarefas relacionadas aos 

aspectos léxico-semânticos tanto no GE quanto no GC, o que mostra a dificuldade de 

indivíduos com esquizofrenia em relação a esses aspectos. 

O objeto de estudo da semântica é o significado das palavras e das sentenças, 

objetivando descrever a capacidade que um falante tem para interpretar qualquer sentença de 

sua língua (MUSSALIM; BENTES, 2004). Em 1913, Kraepelin ressaltou que o discurso dos 

indivíduos com esquizofrenia apresentava incoerência, com ausência da construção das 

orações. Alterações léxico-semânticas mais leves podem ser observadas em indivíduos 

esquizofrênicos, especificamente se a tarefa exige um tratamento semântico divergente (de 

estímulos ambíguos).  

Fonseca et al., (2008) elucida que, em uma tarefa de evocação lexical ou fluência 

verbal – na qual a pessoa é orientada a dizer a maior quantidade possível de palavras com 

base em um critério – ela tende a dizer menos palavras do que aqueles participantes sem 

alteração, ativando ainda, relações semânticas periféricas quando julgam que as palavras não 

têm uma forte ligação entre si e que são pouco prototípicas – julgamento semântico, como 

pôde ser observado neste estudo.  

Ressalta-se que, em pessoas com alterações nesses aspectos, podem-se observar 

também habilidades deficitárias para estabelecer relações semânticas entre as palavras, e essas 

dificuldades podem ser maiores quando os indivíduos são solicitados a acessar uma categoria 

específica, tendo que explicar as relações entre duas ou mais palavras. No entanto, essas 

simplificações sintáticas acontecem mais frequentemente em pessoas que apresentam mais 

sintomas negativos do que sintomas positivos, e que a complexidade sintática diminui com a 

deterioração crônica delas (COVINGTON et al., 2005).  

De acordo com estudo de Ferreira (2010), em que se avaliou a sintaxe e semântica de 

indivíduos com esquizofrenia, a estrutura sintática de sujeitos com esquizofrenia paranoide 

não foi comprometida, o que sugere uma adequada estruturação cognitiva, no entanto, foram 

identificadas alterações nos aspectos semânticos, sendo recorrente uma ambiguidade 

semântica nos delírios de referência. Dessa maneira, podemos destacar que, mesmo sendo 

mais difícil encontrar os sintomas negativos nos indivíduos com esquizofrenia do subtipo 

paranoide, ainda assim podem-se encontrar alterações nos componentes linguísticos, 

principalmente em nível semântico.  
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O estudo de Kuperberg e Caplan (2003) aponta para a dificuldade de execução de 

tarefas semânticas distintas que os indivíduos com esquizofrenia apresentam, incluindo a 

nomeação e a categorização, ou seja, existe uma dificuldade de usar espontaneamente 

estratégias de categorização semântica, muitas vezes produzindo listas desorganizadas de 

palavras, além de que o acesso ao léxico está claramente afetado nesses indivíduos, ocorrendo 

neologismos e parafasias. Com relação ao léxico, o estudo de Manschreck et al.(1984) 

evidencia que as pessoas com esquizofrenia tendem a usar um vocabulário restrito, resultando 

em pobreza de discurso.  

Um estudo mapeou funcionalmente a ativação do cérebro para pares de palavras que 

diferiam em relação a uma categoria semântica em um indivíduo com esquizofrenia e um 

controle revelando que há uma quebra na rede de associação léxico-semântica na 

esquizofrenia que muitas vezes impacta na linguagem e no pensamento formal (HAN, 

NESTOR e WIBLE, 2006). 

Quanto à compreensão da estrutura sintática, Kuperberg e Caplan (2003) afirmam que 

sujeitos com esquizofrenia apresentam tantas alterações quanto os com lesão cerebral, assim, 

quando são convidados a identificar erros em frases, seu desempenho não é considerado como 

satistatório. Um estudo avaliou os níveis sublexical, lexical, semântico, sintático e discursivo 

na esquizofrenia, concluindo que este comprometimento diferencial específico da linguagem 

pode explicar anormalidades da fala de pessoas com esse diagnóstico (STEPHANE, 2007).  

Haas (2015) demonstrou que indivíduos com esquizofrenia apresentavam redes de 

memória semântica menos organizadas quando comparados ao controle e que os aspectos 

semânticos da linguagem são mais afetados que os aspectos fonológicos em pessoas 

acometidas por esse transtorno. 

No caso da linguagem escrita, identificada pelas tarefas de Leitura e Escrita, a 

intervenção foi efetiva apenas para promover modificações positivas no desempenho da 

leitura, mas na escrita a intervenção não se mostrou efetiva. Este resultado pode estar 

relacionado ao número de sessões destinadas a essa habilidade, que pode ser considerado 

insuficiente em relação às outras tarefas, dado que a linguagem escrita exige um processo 

complexo e mais lento de aquisição por meio da aprendizagem da alfabetização. Foi possível 

observar uma correlação entre a idade e a escolaridade e maiores escores relacionados à 

escrita, ou seja é possível considerar que quem apresenta maior idade e maior nível de 

escolaridade apresenta escores mais elevados na tarefa de escrita. 

Na escrita de indivíduos com esquizofrenia, é possível notar presença de neologismos, 

inversão ou fusão dos fonemas, palavras abstratas, palavras desviadas do seu sentido comum 
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etc., com alterações gramaticais e de sintaxe e incoerência verbal (EY, BERNARD e 

BRISSET, 1981).  

Enfim, dificuldades léxico-semânticas específicas podem estar presentes quando 

precisam captar o sentido metafórico alternativo das palavras. Além disso, apresentam, por 

vezes, problemas léxico-semânticos, podendo afetar a capacidade de evocar as palavras, a 

habilidade de apreender a relação entre elas, bem como apresentar dificuldades para entender 

esse sentido metafórico das palavras. Elucidar a dinâmica das redes semânticas e a interação 

dos hemisférios cerebrais na atribuição de significado e organização da linguagem são 

questões promissoras para futuros estudos sobre fisiopatologia e tratamento de condições 

psicóticas (TONELLI, 2014), além do desenvolvimento de práticas de intervenção que 

estimulem essas habilidades.  

 

6.5 Aspectos prosódicos 

 

A prosódia consiste na modulação de parâmetros supra segmentares da linguagem, ou 

seja, a frequência, intensidade e duração envolvida na transmissão de uma intenção 

comunicativa linguística ou emocional (FONSECA et al., 2008). Ela pode ser classificada em 

prosódia linguística e emocional. A prosódia linguística compreende a acentuação lexical, ou 

seja, a tonicidade que varia entre as diferentes sílabas na língua portuguesa brasileira, a ênfase 

dada e a expressão dos diferentes tipos de frase (por exemplo, afirmação, interrogação). A 

prosódia emocional envolve as variações de entonação que permitem a transmissão de 

sentimentos (por exemplo, alegria, raiva, surpresa) (FONSECA et al., 2008). O papel da 

prosódia no processo de comunicação verbal é complementar e enfatiza a linguagem 

(prosódia linguística) e os aspectos afetivos (prosódia emocional) dos anúncios falados. 

Neste estudo, a tarefa Prosódia Emocional – Produção objetivou avaliar a capacidade 

de produção de entonações emocionais com base no contexto afetivo e comunicativo de 

situações apresentadas que envolviam as emoções, raiva, alegria e tristeza. Esta tarefa foi a 

que apresentou maior diferença entre os escores antes e depois da intervenção no GE, o que 

destaca a importância do GIF na estimulação da expressão emocional, tão afetada em 

indivíduos com esquizofrenia e tão necessária tanto para a expressão comunicativa geral 

quanto para a facilitação na compreensão do outro frente aos sentimentos e sensações desses 

indivíduos. Essa mediação das emoções por meio da linguagem contribui, inclusive, para as 

demais atenções voltadas aos usuários de serviços de saúde mental diagnosticados com 
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esquizofrenia, no sentido de que facilita o diagnóstico e as demais atividades que exigem o 

feedback comunicativo. 

A prosódia é o componente da linguagem que permite expressar diferentes formas de 

significado através de variações do acento, ritmo e entoação. A prosódia emocional é 

necessária para facilitar o reconhecimento de emoções, ao passo que a prosódia linguística 

tem a função de esclarecer ambiguidades sintáticas em determinado enunciado, afirmando se 

este se trata de uma pergunta, ordem, ou afirmação (LEENTJENS et al., 1998).  

De acordo com Rocha (2007), os déficits prosódicos naqueles que têm esquizofrenia 

englobam a prosódia emocional de maneira mais acentuada, no entanto, o prejuízo também é 

notado no processamento da prosódia linguística.  

Na prática clínica, observa-se que, no nível expressivo, há uma entonação monótona 

nos indivíduos com esquizofrenia, devido a um achatamento de curva prosódica, 

caracterizando-se por uma importante redução das variações de intensidade e frequência. Por 

ocorrer essa dificuldade em modular a tonalidade, estes sujeitos podem apresentar déficits na 

transmissão de mensagens linguísticas, principalmente quando precisam se comunicar nesta 

modalidade, além de, frequentemente, ocorrerem pausas inadequadas entre as palavras. No 

nível receptivo, eles podem apresentar dificuldades em compreender a intenção comunicativa 

transmitida pela prosódia do interlocutor, ou seja, pode haver uma inadequação do sentimento 

transmitido, principalmente se a frase ouvida tiver um conteúdo linguístico neutro 

(FONSECA et al., 2008).  

De acordo com Mitchell e Crow (2005), o hemisfério cerebral dominante para a 

prosódia é o direito; assim, pessoas com lesão no hemisfério direito, dependendo da 

localização da lesão, podem ter dificuldades em expressar estados emocionais usando a 

prosódia. Porém, as alterações na prosódia também constituem um dos elementos 

sintomatológicos da maioria dos transtornos psicopatológicos, dos quais se destaca a 

esquizofrenia (MURPHY; CUTTING, 1990; ARGYLE, 1994). Desse modo, Cutting (1985) 

observou que tanto a produção da fala está afetada na esquizofrenia, como também a 

compreensão da prosódia.  

Na década de 1960, Spoerri (1966) realizou pesquisa pioneira relacionando a prosódia 

e a qualidade vocal, na qual constatou que a esquizofrenia do subtipo catatônica está 

associada a uma qualidade vocal crepitante associada à monotonia na fala. Tem-se referido 

que o discurso de pessoas com esquizofrenia contém mais pausas e hesitações se comparado a 

pessoas que não apresentam esse diagnóstico (COVINGTON et al., 2005). Sendo assim,a 

esquizofrenia é também marcada por uma entonação vocal relativamente monótona, fraca 
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qualidade vocal, e por uma velocidade de fala mais lenta, que pode ter uma repercussão 

negativa no relacionamento interpessoal (ROCHA, 2007). Contudo, existem estudos que 

indicam que o ritmo do discurso falado pode apresentar desde uma lentificação e inibição, 

chegando ao completo mutismo, assim como se pode observar um discurso abundante com 

ritmo acelerado (MATOS, BRAGANÇA e SOUZA, 2003).  

Corroborando os achados desse estudo, outras pesquisas que compararam ações com 

grupos controle trouxeram dados de que indivíduos com esquizofrenia apresentam piores 

resultados no uso, repetição e compreensão de elementos prosódicos (LEENTJENS et al., 

1998; PETKOVA et al., 2014). A descrição sintomatológica da esquizofrenia, no que diz 

respeito ao embotamento afetivo, de fato, muitas vezes caracteriza a diminuição da expressão 

das emoções (KRING; BACHOROWSKI, 1999).  

Martínez, Donado e Eslava (2015), demonstraram, em seu estudo, que 100% de seus 

participantes que tinham variável linguística pela demência fronto-temporal, apresentavam 

dificuldades em compreender estruturas linguísticas complexas e problemas importantes de 

fluidez na fala, ao passo que os indivíduos com esquizofrenia tiveram importantes alterações 

na expressão dos elementos suprassegmentais de fala e interrupções desta – que integram 

características prosódicas. 

Outro estudo aponta que os indivíduos que apresentam quadro de esquizofrenia 

manifestaram deficiências na cognição social indicada por déficits na detecção da prosódia, 

como a de natureza afetiva e a percepção básica, chegando à conclusão da necessidade de 

intervenção frente às alterações prosódicas encontradas (PETKOVA et al., 2014). Portanto, 

perturbações na compreensão e expressão da prosódia emocional do discurso (aprosodia) 

pertencem a sintomas frequentes da esquizofrenia, que surtem impacto negativo na qualidade 

de vida dessas pessoas.  

Em 2013, Guranska e Guranski realizaram um estudo de revisão analisando o perfil 

dos distúrbios na prosódia emocional em indivíduos com esquizofrenia e constataram que, da 

mesma forma que as pessoas com dano ao hemisfério direito, o discurso de pessoas com 

esquizofrenia muitas vezes é monótono e privado de entonações emocionais, apesar da 

experiência preservada de emoções apropriadas, de forma semelhante a indivíduos saudáveis 

(GURANSKA, GURANSKI, 2013). Esses Os autores verificaram que os problemas na 

identificação de emoções dizem respeito principalmente a emoções negativas e que os 

defeitos maiores foram demonstrados pelos homens e enfatizaram a necessidade de 

reconhecer e incluir tratamentos terapêuticos apropriados em distúrbios da prosódia, cujo 

objetivo é melhorar o bem-estar e o funcionamento social desses indivíduos.  
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Dessa forma, os resultados encontrados nesse estudo, quanto aos aspectos prosódicos 

da linguagem do indivíduo com esquizofrenia, apontam essa variação de respostas 

encontradas também nos muitos estudos citados acima, o que limita a definição de um padrão 

desse aspecto na pessoa com esquizofrenia, embora seja consenso na experiência clínica que 

os aspectos prosódicos emocionais no nível de emissão (repetição e produção) apresentem 

alterações, como observado na presente investigação. 

 

6.6 A intervenção fonoaudiológica 

 

Como já abordado na introdução desta Tese, o fonoaudiólogo no serviço de saúde 

mental atua estimulando a criatividade, a participação coletiva e a aprendizagem por meio de 

estratégias tanto individuais quanto grupais voltadas à reabilitação das habilidades 

comunicativas de modo a favorecer condições que facilitem a reinserção social do indivíduo 

com transtorno mental. 

Saraceno (1999) aponta que a reabilitação se constitui por meio de um conjunto de 

procedimentos que buscam potencializar as habilidades e reduzir a deficiência, baseando-se 

em intervenções com ações simultâneas.  

A intervenção fonoaudiológica nesse estudo ocorreu em formato grupal, com um 

número máximo de 14 participantes que compuseram o Grupo de Intervenção 

Fonoaudiológica (GIF), com frequência de dois encontros semanais, cada um deles com 

duração de 1 hora, por um período de 12 semanas, somando um número total de 24 encontros. 

O número de participantes do GIF foi considerado suficiente e representativo já que 

um grupo maior dificultaria a execução das atividades devido ao tempo de duração das 

sessões, pois eram exigidas respostas de todos os integrantes em cada uma das atividades e 

também devido à dimensão do espaço utilizado, que não comportaria um grupo com uma 

quantidade maior de participantes. 

As atividades do GIF foram direcionadas à faixa etária prevalente dos integrantes, com 

dinâmicas voltadas aos interesses dos participantes e a temas atuais, como as eleições 

municipais em 2016. O tempo de duração da sessão foi baseado na proposta das atividades 

realizadas, na disponibilidade dos participantes, do serviço e dos pesquisadores e no 

diagnóstico dos integrantes, considerando-se o tempo de 1 hora (60 minutos) ideal para a 

realização das atividades e para não torná-las extenuantes aos participantes.  

Santana e Signor (2015) apontam que todos esses critérios (dimensão, faixa etária e 

duração da sessão) devem ser considerados na formação de um grupo de intervenção. Os 



120 

Discussão 

autores afirmam que a dimensão decorre das possibilidades e dos objetivos do fonoaudiólogo; 

a faixa etária tende a unir sujeitos com interesses em comum e a duração depende das 

necessidades do próprio grupo. 

No GIF, foram estimulados os aspectos do discurso, léxico-semântico, prosódia e 

pragmática por meio de estratégias como narração de histórias (discurso), jogos de relação 

semântica e evocação lexical (léxico-semântica), canto e dramatização de cenas (prosódia) e 

jogos de metáfora e fala indireta (pragmática). Além de atividades com música ao final das 

sessões para promover a interação grupal e a comunicação não verbal por meio da 

expressividade corporal. 

A fonoaudiologia realiza atendimentos em grupo desde meados da década de 1980, em 

consequência, inicialmente, da necessidade de atendimento a grandes populações em 

pequenos espaços de tempo, já que, naquela época, o número de profissionais era bastante 

reduzido (CORRÊA, 1994). Todavia, com o passar do tempo, percebeu-se que o atendimento 

em grupo não era somente um meio de atender à demanda, mas um recurso terapêutico 

(LEITE; PANHOCA, 2003; MERCUCCI; PANHOCA, 2004; SANTANA; SIGNOR, 2015). 

Em relação à atuação fonoaudiológica em saúde mental, acredita-se que a intervenção 

em grupo seja a estratégia mais adequada, já que permite um processo de troca com o 

coletivo, o que contribui para o desenvolvimento da linguagem e para a reabilitação 

psicossocial (LEITE; PANHOCA, 2003). 

O Grupo de Intervenção Fonoaudiológica (GIF) mostrou-se efetivo para otimizar o 

desempenho do comportamento comunicativo, tendo em vista que, quando comparados os 

escores dos aspectos comunicativos depois da intervenção entre os grupos GE e GC, 

observou-se que os escores do GE estavam mais altos do que os do GC, sendo que a diferença 

entre médias se destacou em domínios de todos os aspectos, exceto quanto aos referentes à 

Escrita, que não apresentaram diferenças nas médias pós-intervenção, quando comparados os 

dois grupos. Este dado corrobora os achados na análise intragrupos, em que nenhum domínio 

referente à escrita apresentou melhora. Quanto ao aspecto da linguagem escrita, pode ser 

considerado necessário um número maior de sessões com atividades mais direcionadas a esses 

aspectos, já que se sabe que o processo de aprendizagem das habilidades de escrita é longo e 

perpassa etapas de alfabetização. 

O GIF apresentou resultados positivos também em relação à satisfação em participar 

do grupo, a comunicação não verbal e à estimulação da autonomia dos participantes, segundo 

seus depoimentos que foram divididos nas categorias: “Promovendo a Satisfação”, 

“Comunicando Com o Corpo” e “Estimulando a Autonomia”, nas quais foi possível observar 
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o efeito que as atividades têm no seu grau de pertencimento ao grupo, nos sentimentos que 

elevam a autoestima, na autoconscientização e na promoção da consciência corporal e da 

independência dos sujeitos. Todos esses pontos serão melhor discutidos no capítulo 6.7 “O 

olhar dos participantes”. 

A assiduidade nas sessões também se mostrou fator importante para a efetividade da 

intervenção. Quando realizado o teste de correlação entre a presença nas sessões de 

intervenção e os aspectos comunicativos dos indivíduos do GE, observou-se correlação forte e 

positiva com variáveis referentes aos aspectos de discurso conversacional e narrativo, 

interpretação de atos de fala, leitura e escrita. Dessa forma, pode-se dizer que, quanto maior a 

presença nas sessões, maiores serão os escores relacionados a esses aspectos comunicativos. 

Em uma revisão bibliográfica a respeito da intervenção fonoaudiológica em indivíduos 

com esquizofrenia, 14 estudos – de um total de 18 – apresentaram melhorias na linguagem 

e/ou habilidades de fala. A maioria desses estudos compreendeu habilidades pragmáticas ou 

expressivas discursivas sendo o único objetivo da terapia ou parte dela. Nesta revisão, as 

configurações de terapia variavam amplamente desde a terapia individual – duas vezes por dia 

– até a terapia grupal semanal. Os autores afirmam que, embora a evidência tende a mostrar 

que certas áreas da linguagem são tratáveis através da terapia, continua a ser difícil indicar o 

tipo de abordagem que deve ser favorecida e implementada para tratar deficiências de 

linguagem na esquizofrenia (JOYAL, BONNEAU, FECTEAU; 2016). 

Clegg et al. (2007) realizaram um estudo de intervenção fonoaudiológica em um 

indivíduo com esquizofrenia, sexo masculino, 53 anos e características de pobreza no 

discurso. O processo terapêutico foi realizado em duas fases: a primeira fase focou no 

desenvolvimento da comunicação verbal e, na segunda, desenvolveu-se a consciência de suas 

habilidades de comunicação social.  Os resultados mostraram que a intervenção foi bem 

sucedida, sendo que a comunicação verbal do sujeito melhorou e ele desenvolveu habilidades 

de comunicação social de maneira mais apropriada (CLEGG et al., 2007). Este estudo sugere, 

ainda, que a intervenção fonoaudiológica pode contribuir para a compreensão e o manejo na 

esquizofrenia e outros distúrbios psiquiátricos em adultos (CLEGG et al., 2007). 

A realização da intervenção fonoaudiológica no CAPS se deu por considerar que os 

Centros de Atenção Psicossociais são os serviços mais apropriados para a proposta de 

reabilitação psicossocial. O processo de transformação do cuidado oferecido nos serviços de 

saúde mental de base comunitária, como os CAPS´s, possibilita a criação de grupos de 

intervenção voltados para a produção de vida, sociabilidade, arte, criatividade e transformação 

de espaços coletivos (RIBEIRO, 2013). Para tanto, esses serviços devem contar com o 
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trabalho de equipe multiprofissional envolvida em propostas interdisciplinares que busquem 

articular ações de redução de danos, prevenção, recuperação e inclusão (RIBEIRO, 2013). 

Ribeiro (2013) afirma que, além do atendimento individual, os CAPS propõem 

atividades em grupos como oficinas terapêuticas e de geração de trabalho e renda, atividades 

lúdicas e atendimento familiar, entre outras estratégias para estimular o protagonismo de seus 

usuários. Essas práticas devem ser pensadas e discutidas pelos gestores, profissionais da 

equipe técnica e demais profissionais de nível médio, usuários, familiares e comunidade 

adstrita (AZEVEDO, 2011) e devem estar articuladas para a melhoria da qualidade de vida e 

o fortalecimento dos vínculos tanto nos serviços quanto no território em que os usuários 

desses serviços transitam (BATISTA; RIBEIRO; 2016). 

No GIF, a música foi utilizada como instrumento facilitador da interação social e do 

desempenho comunicativo. Ao final de cada sessão, eram reservados 10 minutos para audição 

de músicas populares, que eram solicitadas pelos próprios participantes. Eles dançavam e 

realizavam exercícios referentes ao tema da sessão por meio da música. 

Estudos têm demonstrado que a música, ao ser utilizada como instrumento no cuidado 

à pessoa em sofrimento mental, auxilia no desenvolvimento de intervenções terapêuticas que 

possam promover a reabilitação e a inclusão, além de ser descrita como promotora do 

autoconhecimento, reflexão e estímulo ao convívio social; ela pode, também, servir como 

potencializadora do protagonismo no que tange ao tratamento e às relações do cotidiano 

(TAVARES, 2003; RIBEIRO, 2013). 

Em seu estudo, Ribeiro (2013) aponta que o uso da música como ferramenta de 

intervenção em saúde mental além de gratificante, evidencia a satisfação e um maior 

envolvimento no tratamento promovendo motivação e volição. 

No que concerne à singularidade do ser humano, Mostazo et al (2012) também 

evidenciam a contribuição da musicalização como promotora da autosensibilização, 

significando e sistematizando o processo integral de desenvolvimento dele.  

O estudo supracitado corrobora as intervenções propostas ao ponto de a musicalização, 

na condição de ferramenta que promove um aprendizado conjunto, ter fortalecido as 

atividades grupais tanto para os usuários como para os profissionais, proporcionando a 

construção de expressões singularizadas por intermédio da música. 

Dessa forma, a música, além de facilitadora do processo terapêutico, torna-se um 

importante veículo para a promoção da autoexpressão emocional (RUUD, 1990) e contribuiu 

como instrumento no GIF, principalmente nas atividades de estimulação dos aspectos 
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prosódicos, as quais apresentaram resultados mais efetivos em relação aos outros aspectos 

quando comparados aos integrantes do GC. 

Por fim, entende-se que a intervenção fonoaudiológica grupal em saúde mental se fez 

efetiva no âmbito da reabilitação psicossocial, pois uniu estratégias direcionadas aos objetivos 

propostos para a melhora no comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de 

esquizofrenia. 

 

6.7 O olhar dos participantes 

 

Como apresentados nos resultados, os dados qualitativos foram submetidos a uma 

análise da qual surgiram três categorias temáticas: “Promovendo a Satisfação”, 

“Comunicando com o corpo” e “Estimulando a autonomia”.  

Na categoria “Promovendo a Satisfação” pôde-se notar falas que refletem a 

significativa mudança de humor após a finalização de cada grupo. São depoimentos que 

remetem à melhora (mesmo que momentaneamente) da autoestima e ao sentimento de 

pertencimento ao grupo. Segundo Kirmayer, Gomez-Carrillo e Veissière (2017), a maioria 

dos transtornos mentais pode provocar alterações negativas de humor, com predominância de 

sentimentos de menos valia, humor deprimido, anedonia, choro fácil e irritabilidade.  

Além disso, experiências relacionadas ao estigma de indivíduos acometidos por 

transtornos mentais graves, como a esquizofrenia, possuem implicações significativas para 

sua autoestima. Esse estigma, decorrente do contexto social e das experiências sociais, 

regulam as percepções e comportamentos dos indivíduos dentro na sociedade (CRABTREE et 

al, 2009). 

Encontrar evidências de que atividades grupais interferem significativamente na 

reabilitação psicossocial de pessoas que realizam acompanhamento nos CAPS reafirma a 

questão de reinserção social e o fortalecimento de dispositivos de rede como estes. Em seu 

trabalho com usuários de um Centro de Atenção Psicossocial de Campina Grande, Paraíba, 

Brasil, Cordeiro, (2013), afirma a clara relação entre a autoestima dos acometidos por 

transtornos mentais e sua qualidade de vida. As autoras ainda reforçam o notório papel da 

autoestima como catalizadora de atividades pessoais e sociais.  

Freire e Araújo (2011), em seu levantamento bibliográfico, identificaram diferentes 

práticas fonoaudiológicas grupais atreladas a diversas perspectivas teóricas. Porém, as autoras 

referem um ponto em comum da efetuação de grupos (independente do referencial 

metodológico adotado) que é o grupo como um contexto social. Nele, os sujeitos com suas 
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características culturais irão amadurecer, desenvolver e compartilhar seus conhecimentos, se 

reafirmando uns nos outros.  

Na categoria “Comunicando Com o Corpo”, os depoimentos basearam-se nas 

atividades com músicas realizadas ao final dos encontros. Destaca-se o papel possível da 

intervenção fonoaudiológica na promoção da consciência corporal como instrumento de uma 

comunicação não verbal. 

A comunicação não verbal está presente, implícita ou explicitamente, em todas as 

situações. Representa signos comunicacionais da ordem do não dito se constituindo como 

formas de linguagem não verbal altamente eficientes no mundo da comunicação humana 

(BIRCK; KESKE, 2008). 

É fundamental o papel do fonoaudiológo na realização de ações estratégicas que 

promovam a melhora da comunicação não verbal entre os indivíduos que sofram algum 

acometimento mental e os resultados apresentados confirmam isso. A intervenção musical 

promoveu o autoconhecimento e estímulo ao protagonismo do sujeito no grupo.  

Entende-se que, ao se trabalhar com expressividade, lida-se com a comunicação verbal 

e não verbal, ampliando as possibilidades de comunicar em todos os parâmetros responsáveis 

pela comunicação humana. A consciência da linguagem corporal do outro e a capacidade de 

interpretá-la criam a consciência da linguagem do próprio corpo e lhe propiciam um maior 

autocontrole e processos de comunicação mais eficazes (ALMEIDA et al., 2015). O 

fonoaudiólogo trabalha com a linguagem não verbal quando exercita o reconhecimento e a 

identificação dos sinais corporais das suas próprias emoções e de seus interlocutores com o 

outro (SANTOS; SILVA, 2016). Esses mecanismos puderam ser explorados de maneira 

extremamente efetiva durante as atividades com música realizadas ao final de cada sessão do 

GIF. 

Neste trabalho, os aspectos da linguagem devem ser considerados atributos da saúde. 

Sendo assim, a música foi um instrumento utilizado para intervir nos processos dificultadores 

que impediam a comunicação dos sujeitos participantes da pesquisa.  

Batista e Ribeiro (2016) confirmam também o papel positivo da música na Saúde 

Mental através de sua pesquisa com usuários de um Centro de Atenção Psicossocial para 

Álcool e Drogas na cidade de Maceió, Alagoas. O estudo qualitativo apresentou falas dos 

indivíduos em relação à música como meio facilitador de convivência social, interação, 

reafirmação corporal, indução a bons sentimentos, lembranças e de apoio mútuo.  

Indivíduos com práticas que envolvam música apresentam melhores resultados em 

atividades com números, de lógica, uso de vocabulário, raciocínio, cognição, sintaxe e 
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habilidades visuoespaciais, aspectos que sofrem influência negativa com o surgimento de um 

transtorno mental; assim, a música se torna uma aliada da fonoaudiologia no tratamento e 

prevenção de agravos desses distúrbios (EUGÊNIO, ESCALDA; LEMOS, 2012).  

Por fim, a categoria “Estimulando a Autonomia”, apresentou depoimentos que 

remetem às atividades como ações que promovem a autonomia dos sujeitos em relação a 

atividades de vida diária e de reinserção social. 

Acredita-se que este resultado advenha da perspectiva adotada na realização do grupo 

onde os participantes foram considerados e incluídos como sujeitos do processo grupal, o que 

trouxe a perspectiva de que a necessidade de cuidados seria uma “janela” para o resgate e 

fortalecimento de sua autonomia.  

Almeida (2010) afirma, em seu artigo sobre a temática dignidade e autonomia de 

acometidos por transtorno mental, que esses indivíduos, historicamente, estão entre os sujeitos 

que mais sofreram abusos que violam sua autonomia. O autor afirma que essa imposição tem 

relação com a garantia de maior comodidade para os profissionais e familiares e que trabalhar 

este tema é de grande valia.  

Trabalhar a autonomia do sujeito concretiza os ideais da nova psiquiatria, onde o 

indivíduo deve ser considerado um protagonista de seu cuidado e deve participar ativamente 

de todas as decisões relacionadas à sua vida. O atendimento fonoaudiológico aos acometidos 

por transtornos mentais exige do profissional, contudo, uma grande flexibilidade, no sentido 

de compreender que o processo de comunicação, bem como transtornos como a esquizofrenia 

são condições complexas e que exigem conhecimento, pesquisa, inovação e cuidado.   

Deve-se ter em mente também que as intervenções em saúde mental nesta área devem 

efetivar espaços de comunicação e de formas de expressão que por tantos anos foram 

limitadas pelos modelos manicomiais.  

 

6.8 Limitações do estudo 

 

O processo de desenvolvimento deste estudo foi constituído de várias etapas que 

incluíram a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa; o aceite da instituição local do estudo 

para a realização das atividades, o aceite e a disponibilidade dos participantes diante da 

pesquisa. 

Alguns aspectos destacaram-se como limitações na realização do trabalho. A primeira 

limitação relacionou-se aos entraves enfrentados no processo de avaliação dos aspectos éticos 

da pesquisa, por parte do Comitê de Ética em Pesquisa, devido à necessidade de alterações 



126 

Discussão 

metodológicas, quando se decidiu inserir a parte qualitativa da pesquisa, que não estava no 

projeto inicial, sendo necessária a gravação dos depoimentos em áudio, o que fez com que o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido precisasse ser editado. Essas etapas geraram a 

prorrogação do lapso temporal no início da coleta. 

Ao iniciar a coleta dos dados, apesar da aprovação e apoio da direção do serviço de 

saúde mental, encontrou-se resistência por parte de alguns membros da equipe para a 

realização da proposta de intervenção e da coleta dos dados. Em consequência deste fato, as 

atividades foram suspensas por um período de duas semanas, o que contribuiu, inclusive para 

uma ruptura no processo de vínculo que já havia sido iniciado com os participantes. Após 

reuniões de equipe, a resistência diminuiu e foi possível dar continuidade ao trabalho que, 

posteriormente, foi bem aceito. 

O número de participantes na pesquisa também se mostrou um fator limitante. O total 

de 14 indivíduos mostrou-se suficiente e representativo para a realização de um grupo de 

intervenção, já que um número maior de participantes dificultaria a execução das atividades 

devido ao tempo de duração das sessões e à dimensão da sala. Todavia, a proposta inicial era 

a criação de mais um grupo de intervenção, além do grupo controle, para a comparação dos 

grupos de intervenção e maior fidedignidade dos resultados, porém houve resistência dos 

usuários do CAPS III em participar de um novo grupo, o qual eles não conheciam, o que 

limitou, inclusive, a formação do Grupo Controle, sendo composto apenas por 5 sujeitos. 

Assim como a resistência na participação, a assiduidade dos participantes do GIF 

constituiu um desafio importante. Era comum a ausência de alguns participantes por vários 

motivos, muitos não conseguiam ou não queriam estabelecer uma rotina, devido ao quadro ou 

por não ter vínculo prévio com a profissional mediadora ou por não quererem participar de 

uma atividade nova e desconhecida ou por já participarem de outras atividades ou, ainda, 

alegando não chegar devido à falta de transporte coletivo, embora os usuários do CAPS 

recebessem vale-transporte. Para favorecer uma maior assiduidade dos participantes, a qual 

costuma ser uma dificuldade em estudos dessa natureza, devido ao quadro de transtorno 

mental, foram adotadas estratégias como uma ficha de frequência, que era preenchida pelo 

próprio participante com o auxílio da fonoaudióloga mediadora e um quadro de regras gerais, 

em que se fortalecia a importância da presença em todos os encontros do GIF. Com o passar 

das sessões, notou-se a melhora na assiduidade dos participantes. 

Mesmo diante das limitações, foi possível desenvolver um estudo dentro das 

expectativas de configuração do Grupo de Intervenção Fonoaudiológica e de resultados para a 
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melhora do comportamento comunicativo dos participantes. Entretanto, estudos futuros 

devem considerar essas limitações para o aperfeiçoamento dos métodos aplicados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES 

 

Este estudo buscou verificar a efetividade da intervenção fonoaudiológica no 

comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia, tanto no que 

concerne à evolução dos aspectos comunicativos como na opinião dos participantes em 

relação ao Grupo de Intervenção Fonoaudiológica. 

Os resultados apontaram que a maior parte da amostra se constituiu de indivíduos do 

sexo feminino, com faixa etária entre 40 e 59 anos e baixa escolaridade em ambos os grupos.  

Quanto ao comportamento comunicativo dos participantes e aos aspectos avaliados da 

linguagem através do instrumento Bateria MAC Breve, todas as tarefas avaliadas 

apresentaram uma porcentagem considerável de alterações antes da intervenção tanto no GE 

quanto no GC e, após a intervenção, houve melhora no escore de todas as tarefas, com 

exceção das tarefas de escrita, o que indica a efetividade da intervenção fonoaudiológica em 

grupo de indivíduos com diagnóstico de esquizofenia. Esse resultado para a tarefa de escrita 

aponta para o fato de que esta habilidade carece de um tempo maior no processo de 

aprendizagem, o que sugeriu a necessidade de mais sessões direcionadas ao desenvolvimento 

dessa tarefa. 

A tarefa em que foi observada uma melhor evolução no escore após a intervenção 

fonoaudiológica foi a Prosódia Emocional – Produção, o que indica que, além da melhora no 

discurso, no uso da linguagem (pragmática) e no vocabulário (léxico-semântica), os 

participantes do GIF passaram a expressar, de maneira mais efetiva, suas emoções por meio 

de entonações emocionais (prosódia). Esse resultado é de extrema importância haja vista que 

o embotamento afetivo é um dos sintomas negativos da esquizofrenia mais limitantes 

socialmente e que o desenvolvimento da expressão das emoções e do afeto pode reaproximar 

esses indivíduos da sociedade, contribuindo para o processo de reabilitação psicossocial. 

Os depoimentos dos participantes do GIF sustentaram a máxima de que, além de 

contribuir para o melhor comportamento comunicativo nos aspectos linguísticos supracitados, 

o GIF promoveu a satisfação, a expressividade corporal e a autonomia dos participantes, tão 

afetadas em indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia. 

Não existem características únicas para descrever o comportamento comunicativo de 

indivíduos com esquizofrenia; é importante valorizar o contexto social, cultural e econômico 

destes indivíduos, todavia, a avaliação dos aspectos que compõem o comportamento 

comunicativo, bem como a elaboração e a execução de estratégias que estimulem o melhor 

desempenho nesses aspectos é competência do fonoaudiólogo. 
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O fonoaudiólogo deve estar sensível às oportunidades para inserir a pessoa com 

transtorno mental na sociedade, envolvendo pais ou outros familiares em possibilidades 

comunicativas. Cabe a esses profissionais que trabalham no cuidado ao indivíduo com 

esquizofrenia, estarem alertas para a necessidade constante deles durante todo o 

acompanhamento, para que possam auxiliá-los, planejando e realizando intervenções criativas 

e adequadas às suas necessidades. 

O Programa GIF foi desenvolvido considerando-se estratégias comumente utilizadas 

na prática clínica fonoaudiológica para trabalhar habilidades de discurso, pragmática, léxico, 

semântica e prosódia, considerando-se o público em questão de acordo com a faixa etária, a 

escolaridade, o diagnóstico e, principalmente, os interesses desses indivíduos. O 

fonoterapeuta deve sempre considerar quais as reais necessidades de quem receberá a terapia, 

tanto clínicas quanto pessoais, pois são essas que farão com que o indivíduo tenha também 

interesse em seguir no tratamento e, assim, obter resultados mais efetivos. 

Nessa perspectiva, salienta-se que o fonoaudiólogo pode contribuir de maneira 

significativa para o atendimento clínico e para a formulação de programas de intervenção em 

saúde mental mais precisamente dirigidos para indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia. 

Em contrapartida, observa-se que, no Brasil, poucos estudos em fonoaudiologia abordam o 

trabalho com esse grupo. Para isso, é importante estabelecer cientificamente a necessidade do 

fonoaudiólogo nos diversos serviços de saúde mental por meio de pesquisas que fomentem 

futuras políticas públicas para a inserção da fonoaudiologia nesses espaços. 

Estudos de avaliação dos aspectos de domínio fonoaudiológico em saúde mental, 

assim como de desenvolvimento de novos programas de intervenção devem continuar sendo 

desenvolvidos com o intuito de inserir a fonoaudiologia nessa área, permanentemente e, 

consequentemente, contribuir para um tratamento mais íntegro e efetivo ao indivíduo em 

sofrimento mental.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 
  

  

Eu me chamo Ariana Elite dos Santos, sou fonoaudióloga e aluna do Curso de Pós-

Graduação em Enfermagem Psiquiátrica nível Doutorado, sob coordenação e orientação do 

Prof. Dr. Luiz Jorge Pedrão da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP.  

Convidamos o(a) Senhor(a) a participar de uma pesquisa que estamos realizando com o 

título: Comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia: análise 

dos aspectos de linguagem antes e após intervenção fonoaudiológica, que tem como objetivo 

comparar o comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia que 

frequentam o Centro de Atenção Psicossocial III (CAPS III) antes e após intervenção 

fonoaudiológica. Acreditamos que a fonoaudiologia pode contribuir no desenvolvimento dos 

aspectos de comunicação dos usuários deste serviço, colaborando de maneira mais efetiva no 

processo de reabilitação psicossocial.  

Para a realização da pesquisa, será feita uma avaliação completa dos aspectos 

comunicativos por meio de testes, e, a aplicação desses testes durará aproximadamente trinta 

minutos. Essa avaliação será realizada individualmente e em sala apropriada. Após essa 

avaliação, o Senhor(a) participará de um grupo formado por 20 usuários do CAPS III, no qual 

será realizada a intervenção fonoaudiológica, que constará de atividades de estimulação da 

linguagem. Esse grupo será reunido no próprio CAPS III, duas vezes semanais (terças e 

quintas-feiras), com duração de 1 hora cada encontro, por um período de 3 meses, totalizando 

24 encontros. 

A participação nessa pesquisa, não é obrigatória, mas é muito importante para nos ajudar a 

compreender as possíveis alterações na comunicação associadas à esquizofrenia, e para 

mostrar a importância do tratamento fonoaudiológico, o que pode trazer benefícios futuros ao 

tratamento desse transtorno, inclusive para o(a) Senhor(a). Informamos que os resultados 

serão divulgados sem nenhuma identificação dos participantes e colocamo-nos a disposição 

para esclarecimentos quanto ao modo de trabalho, conteúdo e objetivos desta pesquisa. Tudo 

o que o(a) Senhor(a)disser somente será utilizado para esse estudo e o(a) Senhor(a)não será 
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identificado em momento algum. Os dados obtidos através da avaliação serão sigilosos. Se 

mudar de opinião, se não concordar com alguma coisa ou não se sentir mais à vontade para 

participar, mesmo depois de iniciarmos o grupo, o(a) Senhor(a) poderá desistir a qualquer 

momento. 

Caso o(a) Senhor(a) não quiser participar dessa pesquisa, ou se quiser interromper a sua 

participação a qualquer momento, isso não acarretará, de modo algum, prejuízos ou 

interrupção do seu tratamento, e, o seu relacionamento com profissionais e pacientes dentro 

do CAPSIII, será o mesmo que o(a) Senhor(a) tem até agora. Consideramos que esta pesquisa 

não traz nenhum risco ou desconforto para o(a) Senhor(a), mas, caso ocorra algum 

desconforto emocional, poderá ser assistido pelo próprio serviço do CAPS III, pois o(a) 

Senhor(a) já é usuário deste serviço. O(a) Senhor(a) não terá prejuízos referente à pesquisa, 

mas terá o benefício de participar de um grupo que busca promover a facilitação da 

comunicação e, consequentemente, da reinserção social.  

Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, pois respeita as questões 

éticas necessárias para a sua realização. O CEP também tem a finalidade de proteger as 

pessoas que participam da pesquisa e preservar seus direitos. Assim, se for necessário, entre 

em contato com este CEP pelo telefone (16)3602-3386, ou pelo endereço: Avenida dos 

Bandeirantes, 3900-Campus Universitário, Ribeirão Preto, SP, CEP: 14040-902. Horário de 

atendimento: de segunda à sexta-feira por dias úteis no horário das 8:00 às 17:00h.  

Para esclarecimento de quaisquer dúvidas e perguntas sobre a pesquisa, o(a) Senhor(a) 

poderá entrar em contato comigo, a qualquer momento, através do meu telefone escrito 

abaixo, ou pessoalmente. 

Assim, diante do exposto, eu ________________________________________estou 

ciente das informações recebidas e concordo voluntariamente em participar dessa pesquisa, 

recebendo uma cópia desse termo, para contato, se for necessário. 

Nome do participante: _______________________________Assinatura: ________________ 

 

Pesquisador(a): ____________________________________Assinatura: _________________ 

 

 

Ribeirão Preto, _____ de ___________________ de 2016. 

Contato: Prof. Dr. Luiz Jorge Pedrão: (16) 3602 3418 

Doutoranda:  Ariana Elite dos Santos: (16) 98877 6057 
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APÊNDICE B – QUESTÃO NORTEADORA 

 

O que você achou da atividade de hoje e no que você acha que ela contribuiu para o 

seu tratamento? 
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ANEXO A – FICHA SÓCIODEMOGRÁFICA 

 

Pesquisa: Comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia: 

análise dos aspectos de linguagem antes e após intervenção fonoaudiológica 
Pesquisadores responsáveis: Fga. Ariana Elite dos Santos e Prof. Dr. Luiz Jorge Pedrão 

 

Nome:_______________________________________________  Gênero:__________  

Hygia: _____________________________ Estado civil: ________________________ 

Escolaridade: ________________________ Religião: __________________________ 

Diagnóstico: ___________________________________________________________ 

Tratamento:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO B – FOLHA DE REGISTRO – INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM 

GRUPO – CAPS III 

 

Pesquisa: Comportamento comunicativo de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia: 

análise dos aspectos de linguagem antes e após intervenção fonoaudiológica 
Pesquisadores responsáveis: Fga. Ariana Elite dos Santos e Prof. Dr. Luiz Jorge Pedrão 

 

Usuário:_____________________________________________  Data:___/___/___ 

Número da sessão:_____________________________________  Duração:________ 

Tipo de atividade:______________________________________ 

 

Desempenho geral do 

grupo:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Desempenho individual: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO C – OFÍCIO DO CEP 
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ANEXO D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO E – NORMAS DE DESEMPENHO DA BATERIA MAC BREVE POR 

ESCOLARIDADE E IDADE 
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ANEXO F – PROTOCOLO DE REGISTRO 
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