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Resumo 

 

 

TOLEDO CM. Variáveis sociodemográficas na produção do discurso em 
adultos sadios [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2011. 
  

INTRODUÇÃO: A avaliação do discurso tem sido considerada um 

componente essencial e discriminativo nas avaliações fonoaudiológicas. 

Existem várias modalidades de produção do discurso, entre elas a descrição 

de figuras, que ganhou destaque na prática clínica pois elicia amostras de 

fala encadeada e permite a comparação entre grupos. A análise do 

desempenho em um determinado tipo de discurso pode fornecer 

informações importantes sobre as habilidades linguísticas de uma 

determinada população. Grande parte das pesquisas na área de lesados 

cerebrais compara o desempenho de indivíduos lesados com o de indivíduos 

sadios; entretanto, pouca ênfase tem sido oferecida aos padrões normais do 

discurso. Uma melhor caracterização do discurso de indivíduos sadios pode 

auxiliar na avaliação, diagnóstico e reabilitação dos sujeitos lesados 

cerebrais com alterações de linguagem. OBJETIVO: Verificar o impacto das 

variáveis sociodemográficas (idade, gênero e escolaridade) na produção do 

discurso descritivo oral e escrito de adultos brasileiros sadios, obter 

referências de desempenho nestas tarefas em relação a parâmetros 

utilizados na clínica de linguagem de lesados cerebrais e comparar a 

descrição oral com a escrita. MÉTODO: Foram avaliados 200 adultos sadios 

com idades a partir de 30 anos, sendo divididos em 8 grupos de acordo com 

as idades e escolaridades. Para a avaliação do discurso oral e escrito foram 

utilizadas 2 pranchas temáticas, cada uma representando uma cena 
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diferente, sendo uma prancha simples e uma complexa. Para a análise das 

descrições foram definidas algumas variáveis do discurso. RESULTADOS: 

Constatou-se impacto de todas as variáveis sociodemográficas nas 

descrições dos sujeitos, sendo a escolaridade a que mais apresentou 

influência. Nas descrições escritas verificou-se impacto da escolaridade em 

6 variáveis do discurso. Na descrição oral da prancha simples constatou-se 

impacto da escolaridade em 6 variáveis e na descrição oral da prancha 

complexa em 3 variáveis do discurso. Descreveu-se o perfil de cada grupo 

nas tarefas propostas sendo criada uma curva de desempenho. Observou-

se diferença significativa entre a descrição oral e a descrição escrita em 

relação ao número de palavras, extensão e complexidade frasal e na 

quantidade de informações. CONCLUSÃO: O discurso dos indivíduos sadios 

foi significativamente influenciado pela escolaridade, demonstrando a 

importância da consideração dessa variável em avaliações que contenham 

essa tarefa. O estudo contribuiu para obter referências de desempenho dos 

grupos que poderão auxiliar profissionais na prática clínica e constatou 

diferenças entre a descrição oral e escrita mostrando a necessidade de 

consideração das duas modalidades em avaliações.  

 

Descritores: testes de linguagem, narração, adulto, escolaridade, grupos 

etários. 
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Summary 

 

 

TOLEDO CM. Socio-demographic variables in the production of discourse in 
healthy adults [dissertation]. São Paulo: School of Medicine, University of 
São Paulo; 2011. 
 

INTRODUCTION: Discourse evaluation has been considered an essential 

and discriminative component in speech-therapy evaluations. There are 

various modalities of discourse production, among them is that of describing 

pictures, which has gained importance in clinical practice, as it elicits chained 

speech samples and permits comparison among groups. Performance 

analysis of a determinate type of discourse can supply important information 

about the linguistic skills of a given population. A large number of the studies 

compare the performance of subjects with brain lesions with healthy 

individuals; however, little emphasis has been offered to normal discourse 

standards. A better characterization of the discourse in healthy individuals 

can assist in the evaluation, diagnosis and rehabilitation of brain injured 

individuals with language alterations. OBJECTIVE: To verify the impact of 

socio-demographic variables (age, gender and schooling) in the production of 

oral and written descriptive discourse of healthy Brazilian adults, to obtain 

references of performance in these tasks in relation to parameters used in 

the language clinic of the brain-injured and compare the oral description with 

the written. METHODS: Two-hundred (200) healthy adults with ages 

beginning from 30 years were divided into 8 groups according to their ages 

and schooling, and were then evaluated. To evaluate oral and written 

discourse two pictures were used, each representing a different scene, one 

being a simple picture and the other a complex one. Some variables for 
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discourse were defined for the descriptive analysis. RESULTS: The impact of 

all the socio-demographic variables were reported in the descriptions given 

by the individuals, with schooling demonstrating the greatest influence. In the 

written descriptions, the impact of schooling was verified in six (6) discourse 

variables. In the oral description of simple picture the impact of schooling was 

verified in six (6) variables and in the oral description of complex picture, in 3 

discourse variables. The profile of each group in the proposed tasks was 

described and a performance curve was created. A significant difference was 

observed between the oral description and the written description in number 

of words, sentence complexity, extension and content. CONCLUSION: The 

discourse of healthy individuals was significantly influenced by schooling, 

demonstrating the importance of considering this variable in evaluations 

containing this task. This study contributed to obtaining performance 

references for the groups that could assist professionals in clinical practice 

and found difference between oral and written descriptions demonstrating the 

need to consider the two modalities. 

 

 

Descriptors: language tests, narration, adult, educational status, age groups 
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        1. INTRODUÇÃO 

 

 

        Joanette et al. (2008) apontam entre os importantes avanços 

conceituais e metodológicos nos estudos de linguagem, que caracterizaram 

as últimas décadas, a ampliação do conceito de linguagem para os 

componentes do discurso e da pragmática, o que resultou em mudanças na 

avaliação realizada em contexto clínico.  

        A avaliação do discurso tem sido considerada por muitos autores como 

um componente discriminativo e essencial nas avaliações fonoaudiológicas 

(Bloom, 1992; Cannito et al., 1998; Togher, 2001). Uma grande variedade de 

discursos e medidas tem sido pesquisada, interesse esse influenciado pelo 

reconhecimento de que o discurso é uma forma natural de comunicação e 

pode fornecer informações importantes sobre a integração de habilidades 

linguístico-cognitivas, como nomeação, e também sobre habilidades de 

seleção, organização e planejamento (Duong et al., 2005). 

        Nos estudos sobre discurso, várias modalidades de produção têm sido 

utilizadas, incluindo descrição de figuras, narrativa pessoal, reconto de 

histórias e conversação (Smith et al., 2003), a maioria delas direcionadas à 

produção oral. 

        Na área de lesados cerebrais, o discurso tem sido estudado em 

indivíduos com lesões focais (afasias) e difusas (traumatismos crânio-

encefálicos) e mais recentemente em processos degenerativos (doença de 

Alzheimer e demência fronto-temporal, entre outras). 
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        Vários desses estudos adotam um modelo teórico de Kintch e Van Dijk 

(1978), para analisar componentes de micro e macro estrutura, de modo a 

compor descrições abrangentes da arquitetura discursiva, tradicionais da 

Neurolinguística aplicada ao estudo de lesados cerebrais.   

        Nas afasias, déficits em micro e na macro-estrutura têm sido apontados 

(Patry, 1990), bem como a utilização de aspectos preservados de hemisfério 

direito, não lesado na organização da coerência discursiva (Ulatowska e 

Olness, 2007).  

        Nos casos de traumatismos crânio-encefálicos as avaliações que 

tomam por base o discurso são bastante importantes para delinear déficits 

cognitivo-comunicativos sutis. As análises do desempenho desses 

indivíduos nas tarefas de discurso incluem parâmetros de produtividade, 

eficiência, acurácia e organização de conteúdo, gerenciamento do tópico, 

entre outras (Coelho, 2007). 

        Estudos sobre a linguagem de pessoas com doença de Alzheimer 

demonstram que uma das principais dificuldades desses indivíduos 

concentra-se na produção do discurso (Brandão et al., 2010). Nos quadros 

demenciais, pesquisadores têm estudado as dificuldades como vocabulário 

limitado, dificuldades no resgate verbal (Kempler, 1991) e rupturas na 

manutenção do tópico (Bayles, 1985). Os estudiosos empenham-se em ir 

além da descrição dos déficits e identificar marcadores sensíveis para 

diferenciar os tipos de demência (Chapman et al., 2002), além da tentativa 

de encontrar esses marcadores na produção escrita de narrativas (Ortiz e 

Bertolucci, 2005). 
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        Na década de 80, alguns autores (Hier et al.,1985; Nicholas et al.,1985) 

apontavam a descrição de figuras, como um dos procedimentos mais 

sensíveis para detectar as dificuldades de linguagem na doença de 

Alzheimer: redução do número de elementos de conteúdo e maior número 

de parafasias, repetições, termos indefinidos e frases vazias, redução na 

diversidade lexical.  

        Grande parte das pesquisas compara o desempenho de indivíduos 

lesados cerebrais com o de indivíduos sadios (Smith et al., 2003). Pouca 

ênfase tem sido dada à produção do discurso em indivíduos normais, 

embora a necessidade de obtenção de normas de referência seja 

reconhecida pelos pesquisadores (Obler et al. 1994, Snow et al.1995).  

        Uma justificativa importante para o estudo de indivíduos normais é a 

ampla diversidade de produção prevista nessa tarefa. Entre os fatores 

responsáveis por essa diversidade estão a escolaridade e a idade.  

        O avanço da idade é uma das variáveis que pode influenciar o 

desempenho dos indivíduos em atividades comunicativas. A escolaridade é 

considerada fator crítico nas avaliações de linguagem, particularmente nos 

idosos (Goulet et al., 1994).  

        Em relação ao gênero, há discordâncias sobre possíveis efeitos. 

Armnstrong e Walker (1994) relataram semelhanças entre homens e 

mulheres, em discurso oral, enquanto Emery (1985) relatou discreta 

superioridade do gênero feminino. 

        Os dados sobre as características do discurso da população adulta são 

escassos e a maioria refere-se à linguagem oral. Entre os poucos estudos 
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brasileiros que abordam a população sadia podemos citar a pesquisa de 

Parente et al. (1999) com atividades de reconto de histórias e a de Alves e 

Souza (2005) que envolve a descrição de figuras utilizando a Prancha 

Roubo dos Biscoitos (Goodglass e Kaplan, 1983). 

        Na ausência de referências de população normal, os clínicos julgam o 

desempenho de seus pacientes por critérios subjetivos e variados. Daí 

decorre a importância do estudo do discurso em adultos sadios, já que uma 

melhor caracterização do desempenho destes indivíduos poderá auxiliar o 

diagnóstico, avaliação e reabilitação dos sujeitos com alterações de 

linguagem. O presente estudo se dirige à obtenção de referências de 

produção de discurso em indivíduos brasileiros normais e segue o modelo 

proposto por Forbes-McKay e Veneri (2005) que parte de uma perspectiva 

clínica, na qual se busca a observação de alterações em aspectos 

semânticos, sintáticos da micro-estrutura, encontradas em lesados 

cerebrais, e de aspectos mais abrangentes como a organização coerente de 

proposições.  
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        2. OBJETIVOS 

 

 

        Objetivo Geral:  

 

• Verificar o impacto das variáveis sociodemográficas na produção do 

discurso descritivo oral e escrito de adultos sadios. 

 

 

        Objetivos Específicos: 

 

• Obter referências de desempenho de adultos brasileiros sadios na 

tarefa de descrição oral de figuras simples e complexa, em relação à 

parâmetros utilizados na clínica de linguagem de lesados cerebrais. 

 

• Obter referências de desempenho de adultos brasileiros sadios na 

tarefa de descrição escrita de figuras simples e complexa, em relação à 

parâmetros utilizados na clínica de linguagem de lesados cerebrais. 

 

• Comparar a descrição oral com a descrição escrita de cada prancha 

em relação à algumas variáveis do discurso. 
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        3. HIPÓTESES 

 

 

        - Indivíduos menos escolarizados produzirão descrições com menor 

número de informações (incompletas). 

 

        - A idade interferirá no número de proposições e organização da 

macroestrutura.  

 

        - O gênero não interferirá no desempenho.  
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        4. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

        4.1 Importância do estudo do discurso 

 

 

        A inclusão do discurso em baterias de avaliação de linguagem no 

contexto clínico tem se tornado mais freqüente e importante nos últimos 

anos. Joanette et al. (1986) afirmaram que foi a partir da década de setenta 

que a atenção ao discurso se tornou maior, com a emergência da teoria dos 

atos de fala e da pragmática.  

        O discurso é uma das grandes àreas que fornece pistas diagnósticas 

sobre a interação do cérebro, cognição e linguagem (Joanette e Brownell, 

1990). Estudos do discurso têm ganhado mais importância pelo fato de sua 

análise permitir o entendimento da comunicação, não apenas como 

manifestação de sistemas abstratos da linguagem (fonologia, sintaxe, 

semântica), mas também de habilidades cognitivas e contexto linguístico 

(Van Dijk e Kintsch, 1983). Para Togher (2001) a análise do discurso é uma 

importante ferramenta para os fonoaudiólogos que avaliam pacientes com 

lesões cerebrais. 

        Grande parte dos estudos que abordam o discurso utilizam o modelo 

proposto por Kintsch e Van Dijk (1978). Os autores formularam um modelo 

de processamento do discurso, onde as proposições do texto-base são 

organizadas de forma hierárquica e classificam-se em microestrutura e 
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macroestrutura. A macroestrutura corresponderia as ideias principais do 

texto e a microestrutura as ideias acessórias, ou seja, os detalhes. 

        No discurso, três aspectos principais de processamento lingüístico 

podem ser destacados: microlinguístico ou intra-sentencial, responsável 

pelas medidas fonológicas, lexicais e sintáticas (funções intra-frasais e 

sentenciais); macrolinguístico, responsável pelas funções entre as frases, 

considerando a coesão local e coerência global; e processamento global do 

significado, responsável, por exemplo, pela formação do modelo mental de 

um texto (Kintsch e Van Dijk, 1978; Glosser e Deser, 1990; Marini et al., 

2005). 

        Segundo Kintsch e Van Dijk (1978), as proposições de um discurso são 

utilizadas para representar o significado de um texto. O sujeito processa o 

discurso em tempo real, com os recursos cognitivos de que dispõem e com 

as restrições da atenção e memória de curto prazo. O sujeito pode ativar 

somente um número limitado de ideias antes de incorporar novas ideias ao 

processamento. Dessa forma o indivíduo descarta a microestrutura do 

discurso, e seleciona, a cada fase, as principais idéias, aquelas que formam 

a macroestrutura do discurso. Um discurso é coerente somente se suas 

proposições estão conectadas e organizadas globalmente em nível 

macroestrutural.  

        Assim, durante a produção do discurso o sujeito seleciona o conteúdo 

de sua mensagem a partir de representações previamente ativadas ou 

disponíveis em sua memória de trabalho, o que implica na elaboração de 
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objetivos pragmáticos ou conexões comunicativas que consideram o 

contexto e o conhecimento do interlocutor. 

        A produção de um discurso dotado de coerência global exige do falante 

a definição do conteúdo pragmático do discurso, elaboração da 

macroposição que define o conteúdo semântico geral e a construção de uma 

hierarquia de tópicos (Van Dijk, 1980). Van Dijk (1996) relatou que a 

construção mental do discurso depende de um modelo de contexto, que 

possibilite a manutenção de um discurso relevante e apropriado ao contexto 

comunicativo, sendo a coerência a base da textualidade, ou seja, do sentido 

de um texto oral e escrito. A coerência é estabelecida na comunicação entre 

usuários que apresentam modelos mentais comuns, assim o discurso se 

torna coerente apenas com relação ao conhecimento dos usuários.  

        A coerência global é uma medida macrolinguística da manutenção do 

tópico ao longo do discurso, enquanto a coerência local é a manutenção do 

conteúdo de um enunciado para o outro (Glosser e Deser, 1992; Glosser et 

al., 1992, Vigliocco e Hartsuiker, 2002). 

        Coesão, coerência e concisão podem ser considerados como aspectos 

que contribuem para a construção do discurso enquanto frases irrelevantes, 

repetições, termos indefinidos e mudanças de tópico podem ser 

considerados aspectos que prejudicam o discurso (Dijkstra et al., 2002). 

        Uma série de processos cognitivos pode ser identificada no 

planejamento e organização de um discurso (Glosser et al., 1993). 

Alexander (2006) e Rogalski (2010) assumem a produção do discurso como 

uma tarefa complexa que envolve a participação da memória, decisão, 
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atenção, planejamento dos enunciados levando em consideração o que o 

ouvinte pode ou não saber, sobre um tópico.  

        Há vários tipos de discurso: conversacional, procedimental, persuasivo, 

expositivo e narrativo (Dijkstra et al., 2004). Entre os diferentes tipos que têm 

sido analisados, o discurso narrativo aparece como aquele cuja estrutura 

tem sido bem caracterizada (Van Dijk, 1977). O discurso narrativo consiste 

na descrição de uma série de ações e eventos conectados cronológica e 

causalmente (Fonseca, 2006). 

        Duong et al. (2003) afirmam que o discurso narrativo, e em particular, o 

induzido por uma figura tem ganhado muita atenção por duas razões: a 

primeira porque reduz a demanda da memória se a figura permanece em 

frente ao sujeito no momento da avaliação e por facilitar a análise, pois a 

definição dos alvos da figura é mais simples, ou seja a definição do conteúdo 

do discurso é mais controlada. Marini et al. (2005) apontam uma terceira 

razão: o discurso narrativo eliciado a partir de uma figura não oferece 

nenhuma pista lingüística que poderia mascarar alguma dificuldade. Estes 

autores também relatam que esta é uma ferramenta bastante válida para 

eliciar amostras de fala encadeada e que se aproximam da conversação 

natural. 

        Além disso, a narração livre de algo estabelecido e sistematizado e a 

descrição de pranchas ou histórias em quadrinhos fornecem mais indicações 

para a organização do discurso do que a conversação, onde não existe uma 

sistematização prévia (Peña-Casanova et al., 2005). 
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        A tarefa de descrição de figuras é útil para pesquisas e aplicações 

clínicas porque elicia a fala de forma padronizada, podendo ser comparada 

entre os indivíduos. Contudo, o desempenho pode ser afetado pelo tipo de 

estímulo utilizado. Nas avaliações em contexto clínico pode ser importante o 

uso de mais de uma figura para garantir que o desempenho demonstre as 

características reais do indivíduo (Cooper, 1990).  

        Duong e Ska (2001) afirmaram que a sequência de figuras num 

discurso narrativo pode facilitar o processamento das informações uma vez 

que várias figuras são apresentadas, colaborando na organização conceitual 

da informação. Quando apenas uma única figura é apresentada, os 

indivíduos precisam extrair as informações e organizá-las em uma estrutura 

narrativa. Ressalta-se a importância do processamento visual, dos 

processos cognitivos específicos de processamento mental de imagens 

(geração, transformação, armazenamento e recuperação) que estão 

envolvidos em atividades que contenham figuras (Primi, 2003). 

        A importância da tarefa de descrição de figuras foi relatada por Bayles e 

Kaszniak (1987) que afirmaram que esse é um dos testes mais sensíveis 

para detecção de distúrbios de linguagem, principalmente no início da 

doença de Alzheimer. O mesmo foi postulado por Orange e Kerterz (2000), 

com a afirmação de que o discurso deve ser incluído na avaliação dos 

distúrbios linguísticos nas demências e no acompanhamento destes 

pacientes. 

        Apesar do discurso ser considerado um importante instrumento de 

avaliação da comunicação, dados sobre população adulta, brasileira e idosa 
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são escassos. Desta forma, a detecção de déficits depende da opinião dos 

avaliadores sobre o que constitui o desempenho normal (Mackenzie, 2000). 

Em relação a essa prática, Maxim e Bryan (1994) afirmaram que durante a 

avaliação de pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral (AVC) ou 

outra condição que possa afetar a comunicação, existe um risco das 

características serem consideradas patológicas, quando na realidade seriam 

esperadas para aquele grupo de pessoas, ou não serem identificadas por 

falta de percepção do que é normal. 

        As avaliações baseadas no desempenho em testes de afasia, por 

exemplo, podem ser bastante claras, entretanto, o julgamento do 

desempenho de um sujeito durante o discurso é uma tarefa muito complexa 

e possibilita diversas interpretações. Variações sociolingüísticas são bem 

documentadas e devem ser inerentes ao discurso de populações clínicas 

diferentes. Além disso, fatores sociolingüísticos afetam o julgamento dos 

profissionais, que nem sempre possuem o mesmo conhecimento 

sociolingüístico que seus pacientes (Armstrong, 2002). 

        Snow et al. (1997) afirmaram que a seleção de sujeitos controle tem 

sido problemática, apresentando critérios mau definidos ou sujeitos sadios 

equiparados com indivíduos com dificuldades sem levar em consideração os 

aspectos sociolingüísticos. 

        Para que a análise do discurso seja uma ferramenta efetiva uma melhor 

compreensão dos padrões de discurso normal deve ser obtida (Smith et al., 

2003). Os profissionais deveriam estar atentos não apenas para a 

possibilidade de classificação do desempenho, mas também para os 
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padrões de desempenho possíveis em indivíduos sadios (Armstrong, 2002). 

Muitas vezes aspectos do processamento linguístico considerados 

patológicos também estão presentes no grupo de indivíduos saudáveis 

(Marini et al., 2005). 

        Mackenzie (2000) afirma que desordens neurológicas como AVC e 

doença de Alzheimer são associadas com o avanço da idade. Para 

identificar com precisão a presença de distúrbios de comunicação que 

podem estar presentes em tais condições, o conhecimento da comunicação 

normal é necessário, uma vez que algumas reduções na habilidade 

comunicativa podem estar associadas com o processo normal de 

envelhecimento. 

        Mansur e Radanovic (2004) afirmam que é importante a compreensão 

da linguagem do adulto e do idoso para que possamos estudar as doenças 

que se sobrepõem e interagem com as caracteristicas dessas faixas etárias.  

        Estudos que verifiquem as mudanças relacionadas, por exemplo a 

idade são muito importantes não apenas do ponto de vista de tentar 

entender ou mapear essas modificações no envelhecimento normal, mas 

também para que tragam informações que auxiliem na melhor 

caracterização dos déficits de linguagem (Marini et al., 2005). 

        O estudo realizado por Armstrong (2002), com 22 sujeitos sadios 

demonstrou que podem ocorrer grandes variações no desempenho dos 

indivíduos em um gênero de discurso que é considerado geralmente 

homogêneo. Os indivíduos podem atingir a mesma macroestrutura e fazem 

isso de diferentes maneiras por meio de diferentes padrões de 
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microestrutura. Os participantes deste estudo deveriam contar sobre uma 

doença que tiveram. Os discursos foram analisados para verificar a 

ocorrência de diferenças lingüísticas. 

        É de extrema importância para os profissionais a consideração das 

variações em indivíduos sadios; uma vez que fazem julgamentos da 

normalidade do discurso de seus pacientes. As variações no discurso de 

sujeitos sadios são muito pouco discutidas na literatura. 

 

 

        4.2 Variáveis Sociodemográficas e discurso 

 

 

        Neste capítulo foram levantados os principais estudos que apontam e 

caracterizam a interferência das variáveis: idade, gênero e escolaridade na 

produção do discurso. 

        As diferenças na extensão, precisão, coesão e organização do discurso 

de acordo com a idade foram descritas por autores como Critchley (1984); 

Obler (1989); Marini et al. (2005). Ulatowska et al. (1985) afirmaram que no 

envelhecimento normal não há alteração de vocabulário e no processamento 

sintático, porém ocorrem alterações no acesso lexical, podendo então existir 

maior número de parafasias semânticas durante a velhice. 

        O envelhecimento normal traz dificuldades no discurso narrativo e 

omissão de informações sobre a história; omissão de passos essenciais 
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durante a descrição de procedimentos e, na conversação dificuldades de 

compreensão, falta de clareza do enunciado e problemas com inferências e 

pressuposições (Ulatowska et al., 1985; Dixon et al., 1993). 

        Alguns autores afirmam que os idosos tendem a apresentar discursos 

sem coerência ou foco, e enunciados mais longos (Gold et. al., 1988; 

Arbuckle e Gold, 1993). 

        Existem muitos estudos sobre a influência da idade no número de 

palavras, frases ou na extensão do discurso. Os estudos de Ulatowska et al. 

(1985), North et al. (1986), Cooper (1990), Heller e Dobbs (1993), Obler et 

al. (1994) e Mackenzie (2000) não encontraram efeito da idade, entretanto 

outros estudos relataram aumento dos itens acima com o avanço da idade 

(Gould e Dixon, 1993) e outros relatam redução (Wlaker et al., 1981; Ardila e 

Rosseli, 1996). 

        Algumas pesquisas com provas de fluência verbal em adultos sadios 

relataram que os idosos apresentaram pior desempenho, produzindo menos 

palavras (Bryan e Luszcz, 2000; Lanting et al., 2009; Haugurd et al., 2010). 

Haugurd et al. (2010) afirmaram que a menor fluência verbal dos idosos 

pode estar relacionada a um declínio nas funções executivas, incluindo 

diminuição nas estratégias de pesquisa e recuperação eficiente das 

palavras, ao invés de estar relacionada ao declínio no conhecimento 

semântico. 

        James et al. (1998) relataram que idosos usam mais palavras do que os 

adultos quando descrevem situações pessoais, mas que isso não ocorre em 

tarefas de descrições de figuras. Os autores argumentam que isso se deve 
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aos  objetivos comunicativos, que enfatizam a descrição de acontecimentos 

importantes em suas vidas, mais do que a descrição de informações 

concisas. 

        O ritmo da leitura, conversação e descrição de figuras é 

significativamente diferente em jovens adultos, adultos e idosos, 

apresentando maior lentificação com o avanço da idade; principalmente se 

envolverem julgamento de relações espaciais e tomada de decisão (Jolles, 

1985; Duchin e Mysak, 1987). 

        Nas tarefas de descrição de figuras os sujeitos de diferentes idades não 

diferem no conteúdo de suas falas, entretanto os idosos são menos 

eficientes durante a comunicação, considerando o conteúdo produzido pelo 

tempo (Yorkston e Beukelman, 1980; Shewan e Henderson, 1988; 

Ulatowska e Chapman, 1991). Os tempos de reação em atividades 

complexas, que requerem processamento mental, se modificam a partir dos 

sessenta anos (Cerella,1990). 

        Obler e Albert (1981) realizaram um estudo utilizando tarefas de 

discurso narrativo oral e escrito para comparar o desempenho de jovens e 

idosos, utilizando suas impressões qualitativas. Eles verificaram que 

indivíduos mais idosos são mais lentos na geração de conceitos, mas 

apresentam sintaxe mais complexa, frases mais estruturadas e apresentam 

o discurso com maior número de disfluências. Outro aspecto interessante 

encontrado pelos autores foi o de que os idosos apresentam maior número 

de correções e comentários pessoais. 



���

�

        Esse aspecto foi observado também por Stine e Wingflield (1990) que 

afirmaram que uma das diferenças entre idosos e adultos seriam as 

diferenças de objetivos que influenciam o tipo de processamento e o estilo 

de respostas, sendo que os jovens tem a tendência a se ater ao conteúdo da 

proposição, enquanto os idosos extraem e expressam apenas o sentido que 

para eles é mais relevante. Desta forma existe um maior número de 

comentários, interpretações e inferências por parte dos idosos, enquanto os 

jovens reproduzem um texto com maior número de proposições. 

        Adams et al. (1990) realizaram um estudo com 80 adultos jovens 

(idades entre 17 e 22 anos) e 80 adultos mais velhos (idades ente 55 e 81 

anos). Os autores analisaram a recontagem escrita de histórias (fábula e não 

fábula) desses participantes levando em consideração quatro condições: 

reconto total, resumo da história, idéia principal e idéia principal com moral. 

Os resultados indicaram diferenças quantitativas e qualitativas associadas à 

idade na condição de não fábula. Os adultos mais velhos apresentaram um 

estilo mais integrativo e interpretativo do que os adultos jovens que 

apresentaram recontos mais detalhados. 

        O estudo de Glosser e Deser (1992) com 14 indivíduos adultos e 13 

idosos sadios verificou as diferenças nos aspectos macro e microlinguísticos 

de seus discursos. Os indivíduos foram entrevistados informalmente, sendo 

questionados sobre família e trabalho e encorajados a falar sobre esses 

tópicos o máximo que desejassem. Não foram encontradas diferenças em 

relação aos aspectos microlinguísticos (erros lexicais como parafasias e 

medidas sintáticas como omissões ou erros gramaticais e complexidade 
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sintática). Os sujeitos mais idosos apresentaram desempenho inferior em 

relação aos aspectos macrolinguísticos. Eles apresentaram falhas na 

manutenção da coerência global do discurso, sendo suas respostas menos 

relevantes ao tema proposto do que a dos adultos jovens. 

        Os idosos apresentam muitas vezes perda de foco no discurso, 

realizando diversas mudanças de tópico, o que é interpretado como falta de 

coerência (Arbuckle e Gold, 1993; Gold et al., 1993). 

        Parente et al. (1999) realizaram uma pesquisa com 31 sujeitos (1 grupo 

de adultos e 1 grupo de idosos) para verificar o reconto de histórias. Os 

indivíduos deveriam ouvir e recontar uma história. Os resultados mostraram 

que os adultos mais jovens lembraram mais proposições do que os idosos. 

Os dois grupos relembraram melhor as macroestruturas (idéias principais do 

discurso) do que as microestruturas (idéias acessórias) e não foram 

encontradas diferenças no número de inferências, interferências e 

reconstruções. Os dados mostraram que os jovens preferem relatar a 

sequência de ações e os idosos encadeiam os fatos de forma subjetiva, fato 

também encontrado no estudo Parente et al., 1994. 

        Brandão (2002) afirmou que os idosos demonstram tendência a 

expressar maior número de proposições indiretamente relevantes ao tópico 

global em narrativas pessoais e mais apreciações subjetivas em narrativas 

fictícias. Os idosos apresentam maiores dificuldades em ser objetivo, sem 

desvios e derivações do tópico ou realizações de associações (Mansur e 

Radanovic, 2004). 
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        O estudo realizado por Marini et al. (2005) que analisou a narrativa de 

69 sujeitos sadios constatou o efeito da idade em relação aos detalhes e 

temas principais da narrativa. Foram utilizados dois desenhos em sequência 

e uma figura isolada para eliciar as três histórias contadas pelos indivíduos. 

Os resultados demonstraram construção melhor nos grupos etários entre 40-

59 anos e 60-74 anos em relação aos grupos de 20-24 anos e 75-84 anos.  

        Foram encontradas diferenças em relação a parafasias semânticas. O 

grupo dos sujeitos mais idosos apresentou número maior de produção do 

que os outros grupos. Em relação à complexidade sintática os muito idosos 

apresentaram pior desempenho do que os muito jovens, jovens e adultos, 

mas não apresentaram diferenças em relação ao grupo de idosos entre 60-

74 anos. Os idosos também se diferenciaram dos jovens e adultos em 

relação à quantidade de informação do discurso, tendo apresentado menor 

número de proposições alvo. 

        Junos-Rabadan et al. (2005) realizaram um estudo com 79 adultos 

saudáveis (idades entre 40 e 79 anos) buscando investigar a influência da 

idade no conteúdo da informação, número de palavras e sentenças e 

coesão. A tarefa consistiu na narração de uma história simples apresentada 

na forma de história em quadrinhos. O estudo incluiu sujeitos com 8 anos de 

escolaridade ou menos. Os resultados mostraram que com o aumento da 

idade houve um aumento no número de palavras e sentenças assim como 

maior número de conteúdo irrelevante, diminuição no conteúdo da 

informação e na coesão do discurso. 
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        O fato dos idosos produzirem discursos mais longos, com maior 

número de termos irrelevantes pode ser explicado pela hipótese do déficit de 

inibição (Hasher e Zacks, 1988), que postula que os idosos têm um prejuízo 

no processo de inibição que é fundamental para a produção e compreensão 

da linguagem (Hasher e Zacks, 1988; Arbuckle e Gold, 1993; Zacks e 

Hasher, 1994).  De acordo com esse modelo, o processo inibitório declina 

com o avanço da idade, com isso os idosos ativam mais informações 

irrelevantes e são menos eficientes em suprimir essas informações 

irrelevantes uma vez ativadas (Zacks e Hasher, 1994; Stolzfus et al., 1996). 

        O estudo realizado por Obler e Albert (1981) encontrou correlação entre 

o aumento da idade e o aumento do uso de termos indefinidos, frases 

irrelevantes e presença de circunlóquios durante a descrição da figura 

“Roubo dos Biscoitos” (Goodglass e Kaplan, 1983). Wlaker et al. (1988) 

examinaram a fala espontânea de um grupo de adultos e idosos e 

encontraram maior número de revisões e termos irrelevantes e indefinidos 

no grupo dos idosos. 

        Cooper (1990) realizou um estudo para verificar as modificações da 

linguagem no processo normal de envelhecimento comparando o 

desempenho de indivíduos jovens e idosos numa tarefa de discurso. 

Participaram do estudo 80 indivíduos com idades entre 20 e 78 anos, com 

média de escolaridade de 15,71 anos. Foram utilizados três desenhos para a 

tarefa do discurso: Roubo dos biscoitos (Goodglass e Kaplan, 1983), O 

ponto de ônibus e A Farmácia (Cooper, 1990). As três figuras continham a 

mesma quantidade de informações a ser descrita. As áreas do discurso que 
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foram examinadas foram: produção, elaboração e complexidade, 

disfluências, e quantidade de informação.  

        Os autores realizaram uma análise entre as figuras e em relação às 

idades dos participantes. Na figura Roubo dos Biscoitos verificou-se que os 

indivíduos emitiram frases com maior complexidade sintática e menor 

número de pausas preenchidas. Os idosos também fizeram descrições 

maiores nesta figura do que nas outras. Os discursos da figura “A Farmácia” 

foram os que mais apresentaram disfluências. A figura “O ponto de Ônibus” 

foi a que mais eliciou observações relevantes (conteúdo da informação). Os 

indivíduos mais idosos apresentaram pausas maiores e um aumento no uso 

de palavras indefinidas. Nesse estudo não foram encontradas correlações 

entre a idade e o tamanho da produção, na presença de correções de erros 

e complexidade do discurso, presença de disfluências e conteúdo da 

informação. Segundo os autores isso pode ter ocorrido devido à 

escolaridade alta e alto nível socioeconômico dos participantes. Martins e 

Andrade (2008) também não encontraram correlação significativa entre a 

idade e a presença de disfluências, embora tenham sido identificadas 

algumas variações isoladas. 

        Apesar dos estudos acima relatados não terem encontrado diferenças 

em relação à presença de disfluências, Pretti (1991) afirmou que o traço de 

maior saliência na fluência dos idosos são as rupturas, que decorrem dos 

aspectos prosódicos e da própria organização do discurso. A 

descontinuidade da fala é um fenômeno regular da linguagem oral, em 

qualquer idade. Essa descontinuidade é marcada por rupturas que podem 



���

�

ocorrer nos níveis: pragmático (descontinuidade de tópico), sintático 

(descontinuidade na sentença), lexical (hesitações e termos truncados) e 

fonológico (presença de pausas). 

        Andrade e Martins (2010) realizaram um estudo para verificar o perfil da 

fluência da fala (tipologia das rupturas, velocidade de fala e frequência das 

rupturas) em idosos brasileiros saudáveis. Participaram do estudo 128 

idosos, que foram divididos de acordo com as idades, sendo um grupo de 

indivíduos de 60 a 79 anos e outro acima de 80 anos. O grupo dos mais 

idosos apresentou maior número de hesitações e pausas, e diminuição na 

velocidade de fala. 

        Kemper (1992) e Le Dorze (1993) relataram que as disfluências, como 

repetição de palavras e pausas (preenchidas ou não) aumentam com a 

idade, fenômeno esse associado com as dificuldades no resgate verbal.  

        Alguns autores afirmam que pessoas idosas têm mais dificuldade para 

encontrar palavras (Critchley, 1984; Burke et al., 1987; Heller e Dobbs, 

1993). De acordo com Mansur e Radanovic (2004), o acesso às palavras 

para produção é mais difícil para os idosos do que para os jovens e pode 

haver uma leve deteriorização semântica. 

        Os idosos geralmente mostram maior dificuldade em encontrar palavras 

em situacões de discurso, mas a ou as causas dessa dificuldade são 

incertas. Uma das possibilidades é a ausência de informação ortográfica ou 

fonêmica em um discurso oral. O apoio no contexto, que ocorre nas 

situações de discurso, pode facilitar o acesso as palavras e compensar essa 

dificuldade (Heller e Dobbs, 1993). 
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        Esses autores realizaram um estudo com 90 adultos, divididos por 

idade buscando verificar as dificuldades em encontrar palavras 

apresentadas em situações discursivas (descrição de vídeo) e não 

discursivas (tarefas de fluência). Os resultados indicaram que os indivíduos 

com mais idade apresentaram mais dificuldades do que os adultos jovens na 

escolha das palavras durante o discurso. O uso de termos inespecíficos 

aumentou no grupo dos idosos. Esses sujeitos apresentaram um menor 

número de alvos e utilizaram menos palavras em suas descrições.  

        Obler (2001) afirma que o discurso torna-se mais deficitário à medida 

que o indivíduo envelhece, com menor uso de variedades sintáticas. Vinte a 

vinte e cinco por cento dos idosos falam mais lentamente do que os adultos 

jovens, produzem mais disfluências, repetem e fragmentam mais palavras e 

sentenças, mas são capazes de corrigir os seus erros. 

        O mesmo autor afirma que aparentemente os itens lexicais não são 

perdidos nos idosos, mas sim a habilidade de acessá-los para a produção 

espontânea. Os idosos apresentam maior número de erros semanticamente 

relacionados e de circunlóquios quando respondem a respeito de um item.  

        De acordo com Alvarez (2005) a maior dificuldade de acesso lexical 

para os idosos consiste na falha para recordar palavras da qual tem 

conhecimento. Esta dificuldade é conhecida como “fenômeno de ponta de 

lingua “(FPL). O FPL é definido como uma dificuldade em lembrar uma 

palavra conhecida (Brown e McNeill, 1966), acompanhado por um 

sentimento de que essa recordação é imimente (Burke et al., 1991; Álvarez, 

2005; Juncos-Rabadán et al., 2006). Esse fenômeno se torna evidente a 
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partir dos 70 anos, mas aumenta gradualmente desde os 50 anos (Juncos-

Rabadán et al., 2006). 

        Existem estudos que mostram maior incidência no FPL em idosos do 

que em adultos jovens (Burke et al, 1991; Heine et al., 1999; Evrard, 2002; 

Àlvarez 2005). Esse dado pode ser explicado pela Hipótese de Déficit de 

Transmissão (MacKay e Burke, 1990) com o enfraquecimento das conexões 

neurais devido o processo de envelhecimento (Àlvarez, 2005). 

        Evan et al. (1993) e Albert et al. (1994) abordaram as relações entre o 

grau de escolaridade e a função cognitiva. Afirmaram que quanto maior a 

escolaridade menor o declínio da função cognitiva. Outros autores 

reconhecem que o alto nível de escolaridade pode compensar ou diminuir os 

efeitos da idade (Emery, 1985; Heaton et al., 1986; Bornstein e Suga, 1988). 

Parente et al. (2009) afirmaram que quanto maior o número de anos 

estudados melhor tende a ser o desempenho em diferentes tarefas 

neuropsicológicas, com mudanças cerebrais estruturais volumétricas e 

funcionais.  

        Beausoleil et al. (2003) afirmaram que é de extrema relevância o estudo 

da influência de variáveis sociodemográficas, especificamente da 

escolaridade. Isso porque o efeito da menor educação formal pode simular 

ou até mesmo superar o efeito de um quadro neurológico. 

        As pesquisas de Goulet et al. (1994) e Meguro et al. (2001) relataram 

que o nível educacional é tido com um fator crítico nas avaliações de 

linguagem, principalmente durante o envelhecimento. Na literatura 

encontram-se muitos estudos sobre o impacto dessa variável em testes 
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cognitivos (Brucki et al., 1997; Ostrosky-Solis et al., 1999; Brucki et al., 2003;  

Jorm, 2004; Foss et al., 2005; Brucki e Rocha, 2004; Machado et al., 2009). 

Entre os estudos com indivíduos sadios evidencia-se que quanto maior o 

número de anos de frequencia à escola, melhor tende a ser o desempenho 

em diferentes tarefas (Parente et al., 2009).   

        A escolaridade é vista como um dos itens que interfere na reserva 

cognitiva, que pode ser entendida como a combinação de um conjunto de 

fatores que favorecem para o desenvolvimento da capacidade de preservar 

a integridade das funções cognitivas (Richard, 2005). Algumas pesquisas 

evidenciam que a maior instrução formal atrasaria a manifestação clínica e a 

gravidade de quadros demenciais em idosos (Mortimer et al., 2006; Paradise 

et al., 2009).  

        A variedade individual da reserva cognitiva pode derivar da 

escolaridade, nível socioeconômico, ocupações que a pessoa tem ou teve 

durante a vida, atividades de lazer e hábitos de leitura (Akbaraly et al., 2009; 

Chaves et al., 2009; Goff et al., 2009). 

        A escolaridade pode modificar a arquitetura funcional do cérebro, 

permitindo compensações frente às mudanças decorrentes do 

envelhecimento (Manly et al., 2003). 

        Os estudos de Cohen (1979) e Neils et al. (1995) mostraram que não 

apenas os adultos com alta escolaridade tem vantagens em testes de 

linguagem, atingindo escores maiores do que seus pares com menor 

instrução formal; mas também relataram que a diferença no desempenho 

entre os adultos e idosos é menor naqueles com alta escolaridade. 
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        Ostrosky et al. (1998) estudaram sujeitos entre 16 e 85 anos, 64 

analfabetos, 64 com escolaridade de 1 a 2 anos, 64 com escolaridade de 3 a 

4 anos comparando o desempenho em uma bateria de teste 

neuropsicologicos - NEUROPSI (Ostrosky, 1997). Foram encontradas 

diferenças significativas no desempenho dos analfabetos quando 

comparados com os outros dois grupos. Os individuos com instrução formal 

apresentaram desempenho superior em tarefas de fluência verbal, 

compreensão de linguagem e habilidades construtivas.  

        O mesmo estudo comparou o desempenho de sujeitos com 

escolaridades altas, 10-12, 13-17 e 18-24 anos de estudo e encontrou 

poucas diferenças significativas. Esses achados mostraram que o efeito da 

escolaridade em alguns testes não é linear e tende a um “plateau”. Também 

foi realizada análise dos efeitos da idade que mostrou influência em 

atividades de percepção visual e memória, com melhor desempenho dos 

sujeitos mais jovens. A variável escolaridade mostrou maior impacto no 

desempenho dos sujeitos do que a idade. 

        Le Dorze e Bédard (1998) estudaram 133 sujeitos saudáveis, com 

idades entre 25 e 85 anos, falantes da língua francesa e com escolaridade 

mínima de quatro anos. Os sujeitos descreveram a prancha Roubo dos 

Biscoitos (Goodglass e Kaplan, 1983). Os resultados mostraram que os 

indivíduos com maior escolaridade produziram discursos maiores e com 

mais conteúdo. Os sujeitos com menor instrução formal também enunciaram 

maior número de termos indefinidos. Em relação à idade os autores 

encontraram que os grupos somam o mesmo número de informações, mas 
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os idosos apresentaram descrições maiores, mais repetições de palavras e 

comentários sobre suas dificuldades e pior desempenho em relação à 

eficiência (conteúdo em relação ao tempo). 

        Mackenzie (2000) realizou um estudo para verificar os efeitos da idade, 

escolaridade e gênero na conversa espontânea e descrição de figuras 

(utilizando a Prancha Roubo dos Biscoitos - Goodglass e Kaplan, 1983) de 

189 adultos sadios. Os resultados mostraram que a escolaridade não 

interferiu no desempenho dos indivíduos nas tarefas de conversa 

espontânea, porém na descrição de figuras os sujeitos com menor instrução 

formal realizaram descrições menores e incompletas. O conteúdo e tempo 

do discurso na tarefa de descrição de figuras não foram afetados pela idade, 

mas o grupo dos mais idosos emitiu informações com menor eficiência. O 

gênero não influenciou no desempenho dos indivíduos nas tarefas 

propostas. O estilo de interação conversacional mudou com o avanço da 

idade dos sujeitos. 

        A influência da idade e escolaridade dos sujeitos na produção do 

discurso também foi o alvo do estudo de Duong e Ska (2001), no qual 53 

adultos foram agrupados de acordo com suas idades e escolaridades. Cada 

indivíduo deveria produzir duas narrativas, uma induzida por uma única 

figura e outra por uma sequência de sete figuras. Os resultados mostraram 

que os indivíduos mais idosos produziram porcentagem menor de idéias e 

de marcadores de transição (que refletem o processamento organizacional). 

Os grupos demonstraram melhor desempenho na sequência de figuras do 

que na figura isolada. Em relação à quantidade de informação, o 
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desempenho superior nas figuras em sequência foi observado apenas nos 

indivíduos idosos com escolaridade alta.           

        Alvez e Souza (2005) realizaram um estudo com 60 sujeitos brasileiros 

onde analisaram as descrições da Prancha Roubo dos Biscoitos e 

verificaram a influência das variáveis sociodemográficas. Os resultados 

mostraram que apenas a escolaridade interferiu significativamente no 

desempenho dos sujeitos, e que os indivíduos com menor instrução formal 

emitiram, no geral, menor número de unidades de informação quando 

comparados com aqueles com alta escolaridade.  

        Estudos indicam que a escolaridade influencia na decisão lexical, no 

conhecimento fonológico e nas habilidades visuoespaciais (PrimeKosmidis 

et al.,2006; Ardila, 2010) A pesquisa de Ribeiro et al. (2010) investigou o 

desempenho de indivíduos idosos na realização de inferências visuais de 

figuras simples e complexas comparando o desempenho de acordo com os 

níveis de escolaridade. Os resultados mostraram que somente os indivíduos 

com alta escolaridade mantem o desempenho na realização das inferências, 

independente do grau de complexidade das figuras 

        O efeito do gênero nas habilidades comunicativas, já relatado em 

alguns estudos apresentados nesta revisão, é um fator relevante nas 

investigações devido a maior expectativa de vida das mulheres e a maior 

proporção de idosas em relação ao gênero masculino (Grundy, 1998). Os 

dados sociodemográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2009 mostram que existe a tendência das mulheres sobreviverem 
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mais em relação aos homens, havendo uma taxa de mortalidade menor que 

a masculina em todo o mundo.  

        De acordo com dados do IBGE, em 1980 para cada grupo de 100 

mulheres, havia 98,7 homens. Em 2000, já se observam 97 homens para 

cada 100 mulheres e, em 2050, espera-se que a razão de sexo da 

população fique por volta de 94%. Dessa forma, verificam-se elevações no 

excedente feminino na população total que, em 2000, era de 2,5 milhões de 

mulheres, podendo atingir quase 7 milhões, em 2050. 

        Alguns estudos apontam superioridade do gênero feminino para tarefas 

de memória verbal e maior agilidade na sequência de movimentos da fala 

(Nicholson e Kimura, 1996; Kimura e Seal, 2003). 

        Existem estudos sobre as diferenças entre os gêneros em provas de 

fluência verbal que não encontraram diferenças (Brucki e Rocha, 2004; 

Brickman et al., 2005), entretanto outros mostram superioridade do gênero 

feminino  (Crossley et al., 1997; Capitani et al.,1998; Haugurd et al., 2010), 

que pode estar relacionada com as diferentes estratégias utilizadas por 

homens e mulheres nessas tarefas. O estudo de Weiss et al. (2006) e de 

Haugurd et al. (2010) com provas de fluência verbal fonêmica mostrou que 

existem diferenças no desempenho de homens e mulheres. Os homens 

baseiam suas respostas para esse teste em um único agrupamento (cluster) 

enquanto as mulheres alternam-se entre vários. 

        Existem poucos estudos sobre a influência do gênero em atividades 

específicas de discurso, entre eles destaca-se o de Obler (1980). A autora 

constata discursos maiores e presença de comentários e questionamentos 
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no sexo feminino, em tarefas de recontagem de histórias. Os achados de 

Maxim e Bryan (1994) são semelhantes. Eles afirmaram que as mulheres 

produziram mais sentenças do que os homens durante uma atividade de 

entrevista e Smith et al. (2003) não encontraram diferenças na tarefa de 

descrição de figuras. 

        Diferenças entre as produções escritas e orais também foram alvo de 

estudo de alguns autores.  

        No estudo de Smith et al. (2003), realizado com 25 jovens sadios, foram 

investigados os padrões de produtividade (número de proposições), 

eficiência (média de palavras por proposição) e coerência na fala e escrita, 

sendo utilizado para tal a Prancha do Roubo dos Biscoitos (Goodglass e 

Kaplan, 1983) e uma narrativa pessoal. As amostras da escrita foram 

coletadas em grupo e a oral individualmente.  

        Os resultados mostraram que tanto no discurso oral quanto no escrito 

os participantes foram mais produtivos na tarefa de narrativa pessoal do que 

na descrição de figuras; foram mais eficientes no discurso oral comparado 

com o escrito; não houve diferença significativa em relação a coerência nas 

modalidades oral e escrita e em relação a forma de eliciação (descrição de 

figuras vs narrativa pessoal). Os autores concluíram que o tipo de tarefa 

proposto tem relação significativa com a quantidade de informação emitida. 

O mesmo foi afirmado por Obler e Pekkala (2008), que relataram que o 

padrão discursivo se modifica de acordo com a tarefa que o elicia. Esse 

também é o caso de expressões fáticas (Jakobson, 1988) cuja ocorrência 

não é esperada na narrativa escrita. 
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        A pesquisa de Croisile et al. (1996) comparou o desempenho de 

sujeitos saudáveis e indivíduos com doença de Alzheimer em tarefas de 

descrição oral e escrita de figuras. Os resultados mostraram que as 

produções orais foram sempre maiores do que a escrita em ambos os 

grupos, indicando que as produções orais utilizaram “mais palavras por 

unidade de informação” do que as descrições escritas. Neste estudo, os 

indivíduos sadios não produziram repetições imediatas de palavras, e a 

presença de revisões foi semelhante nos dois grupos estudados, sendo 

sempre maior na tarefa oral do que na escrita. Nenhum dos indivíduos dos 

dois grupos produziu parafasias fonêmicas na tarefa oral, em contrapartida 

nas descrições escritas foram observadas parafasias grafêmicas. Neste 

estudo não houve diferença em relação ao número total de informações 

produzidas pelos sujeitos sadios em relação ao tipo de tarefa, indicando que 

o número de infomações foi comparável nas duas descrições. 

 

 

        4.3 Instrumentos de avaliação do discurso 

        

 

        Existem muitas estratégias utilizadas para eliciar um discurso; em 

nossas pesquisas encontramos relatos de utilização de questões abertas, 

entrevistas, recontagem de histórias, conversação, descrição de figuras. 

Neste capítulo serão abordados apenas os principais instrumentos do nosso 

meio que utilizam figuras para eliciar o discurso. 
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        O teste de Boston (Boston Diagnostic Aphasia Examination – BDAE) 

proposto por Goodglass e Kaplan em 1972, é um teste de linguagem, 

composto por várias tarefas envolvendo a avaliação da compreensão e 

emissão oral e gráfica. Os autores sugeriram sua utilização para auxiliar na 

detecção e classificação de síndromes afásicas e fornecer auxílio para as 

terapias de linguagem. A avaliação do discurso neste teste é feita através de 

conversação e fala espontânea; sendo conduzido um diálogo informal entre 

o avaliador e o paciente, e através da descrição da Prancha Roubo dos 

Biscoitos (Goodglass e Kaplan, 1983). O teste possui uma escala pra 

pontuação das características da fala que incluem: agilidade articulatória, 

extensão da frase, forma gramática, linha melódica, presença de parafasias, 

acesso lexical e repetição de sentenças. A pontuação é feita de 1 a 7 

pontos, sendo achados máximos de anormalidades e ausência de 

dificuldades, respectivamente. Os dados normativos para a população 

brasileira podem ser encontrados no estudo de Radanovic et al. (2004). 

        Outros instrumentos que podem ser destacados são o Western Aphasia 

Battery (WAB) (Kertesz, 1982) e o Minessota Test (Shuell,1957). O WAB foi 

traduzido e adaptado em 1985 por Candida Helena Pires de Camargo e o 

Minessota Test foi estudado por Isis Meira em 1973, porém nunca foram 

publicados. Esses testes incluem tarefa de discurso que consiste na 

descrição de uma figura.   

        O teste Beta-86 (Protocolo de Exame Linguístico da Afasia Montreal – 

Toulouse Beta -86) proposto por Nespoulous et al. (1986) é um teste de 

avaliação de linguagem composto por provas que avaliam a compreensão 
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oral, a compreensão gráfica, a escrita copiada, a leitura em voz alta, o 

ditado, a repetição e a denominação. Esse teste possui uma figura para 

descrição chamada “Assalto ao banco”. O teste já foi estudado em algumas 

pesquisas piloto sem a utilização da prancha (Santos e Ortiz, 2005; Ortiz et 

al., 2006). Nos estudos atuais que estão sendo desenvolvidos, a prancha 

não foi mudada, apenas foi re-desenhada, sendo a cena mais atual. Estes 

estudos estão em desenvolvimento e ainda não foram publicados. 

        Não existem muitas ferramentas padronizadas para o português 

brasileiro e adaptadas a nossa realidade sociocultural. 
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        5. MÉTODOS 

 

 

        5.1 Aspectos éticos 

 

 

        Este projeto foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPesq), sob o 

nº 0544/09 (Anexo A) . 

        Todos os sujeitos inclusos nessa pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – (TCLE) (Anexo B). 

 

        5.2 Casuística 

 

 

        Foram avaliados 200 indivíduos sadios de nacionalidade brasileira, de 

ambos os gêneros. Os indivíduos foram divididos em 8 grupos de acordo 

com suas idades e escolaridades, 25 em cada grupo. Esse número foi 

determinado de modo a permitir a observação da variedade inerente ao 

desempenho nessa prova.  

        Definiu-se a idade mínima dos sujeitos em 30 anos, uma vez que o alvo 

do estudo são os adultos. Optou-se pela divisão das escolaridades da 

seguinte maneira: 3 e 4 anos; de 5 a 8 anos; 9 a 15 anos e mais de 15 anos 

de instrução formal. Em nossa pesquisa as escolaridades de 1 a 2 anos 
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foram excluídas por conveniência de captação de sujeitos, dado que em 

estudos anteriores, tanto de sujeitos sadios quando de sujeitos com 

patologias, predominaram indivíduos com escolaridade mínima de 3 anos 

(Mansur et al., 2002; Radanovic, 2004; Mansur et al. 2005). 

        Os sujeitos dessa pesquisa foram selecionados entre os 

acompanhantes de pacientes do Ambulatório de Geriatria Cognitiva do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HCFMUSP).  

        Os indivíduos foram organizados nos seguintes grupos: 

          Tabela 01- Divisão dos sujeitos de acordo com idade e escolaridade 

Idade 
Escolaridade 

3 - 4 anos 5 - 8 anos  9 - 15 anos   + de 15 anos 

30 – 60 anos 
G1  G2 G3   G4  

(25 sujeitos)  (25 sujeitos) (25 sujeitos) (25 sujeitos) 

    >61anos 
G5  G6  G7 G8 

(25 sujeitos) (25 sujeitos) (25 sujeitos) (25 sujeitos) 
 

        5.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

        Para todos os grupos foram definidos os seguintes critérios de inclusão: 

        - Idade igual ou superior a 30 anos 

        - Critérios dos Estudos MOANS (Mayo Older American Normative 

Studies – Smith e Ivnik, 2003) (Anexo C)  

        - Língua Portuguesa Brasileira como primeiro idioma 

        - Escolaridade igual ou superior a 3 anos 
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        - Ser capaz de escrever uma frase – sendo avaliado a partir do item do 

Mini-Exame do Estado Mental - MEEM (Anexo D) que solicita a escrita de 

uma frase. 

        - Ausência de queixas auditivas e visuais – verificadas por critérios 

funcionais (capacidade de se comunicar em ambiente não ruidoso, contato 

face a face com o avaliador). 

        Foram excluídos do estudo os indivíduos que: 

        - apresentaram pontuação maior do que 5 na Escala de Depressão 

Geriátrica – (Geriatric Depression Scale - GDS - versão reduzida - Yesavage 

et al., 1983) (Anexo E); 

        - atingiram uma pontuação média maior que 3,41 pontos no 

Questionário sobre Declínio Cognitivo no Idoso - (Informant Questionnaire on 

Cognitive Decline in the Elderly – IQCODE – versão reduzida - Jorm, 1994) – 

(Anexo F); 

        - não atingiram os valores de corte de acordo com a escolaridade no 

Mini-Exame do Estado Mental (Mini-mental State Examination – MEEM - 

Folstein et al, 1975) (Anexo D) - os valores de corte utilizados para a 

escolaridade de 3 a 4 anos foi 25; de 5 a 8 anos, 26,5; de 9 a 11 anos, 28; 

para indivíduos com escolaridade superior a 11 anos, 29 (Brucki et al., 

2003); 

        – não atingiram a nota de corte de acordo com a escolaridade no Teste 

de Fluência Verbal - (Verbal Fluency Task - Benton e Hamsher, 1978) - 

categoria animais (Anexo G) – 9 para escolaridade de até 8 anos e 13 para 

escolaridade maior (Brucki et al., 1997). 
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        5.4 Materiais e Procedimentos 

 

 

        As avaliações foram realizadas individualmente, com duração média de 

30 minutos. Inicialmente foram aplicados os protocolos para a inclusão dos 

sujeitos. Foram utilizadas as seguintes avaliações:  

        - Escala de depressão geriátrica - GDS – (Yesavage et al., 1983) – 

questionário contendo 15 perguntas com respostas do tipo “sim” ou “não”. As 

respostas foram analisadas em relação a previsibilidade SIM ou NÃO do 

questionário. As respostas discrepantes receberam 1 ponto e o total não 

poderia ultrapassar o limite de 5 pontos. 

        - Questionário sobre o declínio cognitivo no idoso - IQCODE – (Jorm, 

1994) – questionário para avaliação funcional. É realizado por meio de 

entrevista com o sujeito. Contém 16 perguntas sobre situações de uso da 

memória ou inteligência. O indivíduo deveria comparar o seu desempenho 

atual com o de 10 anos atrás, classificando-o como "muito melhor" (1 ponto), 

"melhor" (2 pontos), "sem mudanças significativas" (3 pontos), "pior" (4 

pontos) ou "muito pior" (5 pontos). O cálculo do escore final do IQCODE foi 

feito dividindo-se o total geral pelo número de perguntas respondidas, 

excluindo-se as questões assinaladas como “não se aplica” ou “não sabe”.  

        - Mini-Exame do Estado Mental – MEEM – (Folstein et al, 1975) – 

instrumento de rastreio cognitivo composto por questões que se agrupam 

em sete categorias: orientação temporal (5 pontos), orientação espacial (5 

pontos), memória imediata (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), 
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evocação de palavras (3 pontos), linguagem, formada pelas provas de 

repetição, nomeação, comando, leitura e escrita (8 pontos), e capacidade 

construtiva visual (1 ponto). O escore do Mini-Exame do Estado Mental pode 

variar de 0 até um total máximo de 30 pontos, onde os escores maiores 

representam melhores desempenhos. 

        - Teste de Fluência Verbal – (Benton e Hamsher, 1978) - para avaliação 

do funcionamento executivo. 

                - Teste de Fluência Verbal Semântica: instrumento que utiliza uma 

categoria semântica para verificar a geração de nomes pelo indivíduo no 

intervalo de 1 minuto. Foi utilizada a categoria de animais. A pontuação foi 

dada pela soma total (excluindo-se as repetições) dos animais lembrados. 

Não foram aceitos nomes próprios de animais (exemplo: Rex), porém foram 

aceitos tipos de animais extintos ou místicos (como dinossauro e unicórnio, 

por exemplo). 

 

        Após esta etapa, com a seleção dos indivíduos que foram incluídos no 

estudo, iniciou-se a avaliação do discurso dos sujeitos com as pranchas para 

descrição.  

 

        - Pranchas para descrição – foram utilizadas duas figuras, cada uma 

retratando uma cena diferente (uma figura simples e uma complexa). A 

figura simples representa uma cena doméstica: Prancha 1 (P1) “A mulher 

tropeçando” (Semenza e Cipolotti, 1989) (Anexo H). A figura complexa 

representa uma cena de trânsito: Prancha 2 (P2) “O caos do trânsito” (Anexo 
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I), de autor desconhecido. As figuras utilizadas nesta pesquisa foram 

retiradas do estudo de Forbes-McKay e Veneri (2005). Os autores 

autorizaram a utilização das mesmas.  

        A prancha 1 foi redesenhada de modo a adaptar-se à cultura brasileira, 

já que a original apresentava pessoas e arquitetura dos edifícios com 

características típicas de outro país. Não foram modificadas as proposições-

alvo da figura.  

        A definição das figuras como simples e complexa foi baseada no 

número de subtemas para serem descritos (7 na figura simples e 11 na 

figura complexa) (Anexo J). A figura complexa incluiu maior número de 

subtemas inter-relacionados e a compreensão da cena requer uma 

integração maior dos acontecimentos retratados (Forbes-McKay e Veneri, 

2005). 

        Cada sujeito foi instruído a fazer uma descrição oral e escrita de tudo o 

que observasse em cada figura: “Diga (ou escreva) tudo o que estiver vendo 

nesta figura”.  

        Para controle dos efeitos de ordem, a descrição oral precedeu a escrita 

em metade dos indivíduos enquanto a descrição escrita precedeu a oral na 

outra metade. Buscando minimizar os efeitos de dificuldades de memória a 

figura permaneceu visível até o sujeito terminar a tarefa. Cada sujeito 

realizou duas descrições para cada prancha (uma descrição oral e uma 

escrita). As descrições de cada figura foram feitas separadamente. 

        A descrição oral foi gravada utilizando aparelho de MP3 Sony e 

transcrita utilizando os princípios do NURC / SP No. 338 EF e 331 D2 
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(Castilho e Preti, 1986) (Anexo K). Após 15 segundos de silêncio a 

avaliadora utilizou a seguinte pergunta estímulo “Isso é tudo que você 

gostaria de dizer?” buscando verificar se ocorreria complemento à descrição 

inicial. A gravação terminou após o sujeito indicar que finalizou a tarefa ou 

após 30 segundos de silêncio.   

        As descrições escritas foram consideradas finalizadas quando o 

indivíduo indicou que terminou a tarefa.  

        O tempo médio para realização das transcrições das descrições orais 

foi de aproximadamente 30 minutos. 

 

        5.5 Análise dos Dados: Variáveis 

 

 

        Foram definidas algumas variáveis para análise das descrições, que 

serão chamadas de variáveis do discurso. Os grandes grupos de análise que 

foram definidos são: extensão do discurso, dificuldades no resgate verbal, 

conteúdo da informação, habilidades sintáticas e tempo.  

        A definição de cada uma dessas variáveis será apresentada a seguir: 

        -Extensão do Discurso: 

         - Número total de palavras produzidas: foram contadas todas 

as palavras emitidas / escritas pelo sujeito, excluindo as palavras e 

expressões com função fática. 
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         - Palavras e Expressões com função fática: foram contadas 

todas as palavras e/ ou expressões com função fática emitidas / escritas 

pelo indivíduo, como “né”, “tá”, “não é mesmo?” 

        - Dificuldade no Resgate Verbal, incluindo: 

 -Número de pausas maior do que 2 segundos; 

 -Número de pausas preenchidas, por exemplo, “é::::”, “uma::::”, 

que interrompem o fluxo do discurso; 

 -Número de Aproximações Semânticas: caracterizado pela 

troca de uma palavra por outra semanticamente relacionada; 

 -Número de Aproximações Visuais: caracterizado pela troca de 

uma palavra por outra visualmente semelhante; 

 -Número de Aproximações Grafêmicas: caracterizado pela 

seleção errada de um grafema ou a combinação destes na escrita (trocas, 

omissões, acréscimos); 

 -Número de Aproximações Fonológicas: caracterizado pela 

seleção errada de um fonema durante a emissão oral; 

 -Número de Repetições Imediatas de Palavras: caracterizado 

pela repetição de palavras, como “uma uma” ou quase repetições como 

“uma é uma”; 

 -Número de Repetições Imediatas de Frases: caracterizado 

pela repetição de frases ou expressões, como “ele vai cair, ele vai cair”; 

        - Conteúdo da Informação: 

 -Número de Frases Irrelevantes: caracterizado por declarações 

alheias a figura, como, por exemplo, comentários pessoais; 
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 -Número de Termos Indefinidos: variável caracterizada pela 

emissão de termos vagos ou indeterminados, como “coisa” e “negócio”; 

 -Dificuldade por problemas visuais: quantidade de dificuldades 

que o sujeito apresenta por não reconhecer, por problemas visuais, o que a 

figura apresenta. Por exemplo, quando o indivíduo emitiu frases como: “não 

tô conseguindo reconhecer isso daqui”. 

 -Quantidade de Informação: nesta variável foram verificados os 

subtemas (Anexo J) de cada figura que o sujeito foi capaz de identificar. 

Foram consideradas emissões semanticamente relacionadas, desta forma o 

indivíduo não precisava emitir / escrever a sentença da mesma forma como 

foram propostos por Forbes-McKay e Veneri (2005), necessitando apenas 

preservar a ideia principal de cada subtema. 

 Apenas os itens “Homem tomando vinho e assistindo televisão” 

e “Mulher lendo o jornal e fumando um cigarro”, pertencentes à Prancha 1, 

possuem pontuação de 0,5 ponto para cada uma das ações. Essa 

diferenciação na pontuação ocorreu porque muitos dos sujeitos descreveram 

apenas uma das duas ações contidas em cada item, desta forma optou-se 

pela divisão para que o indivíduo recebesse alguma pontuação.  

           Todos os outros itens das pranchas recebem pontuação de 1 

ponto quando o sujeito atingiu o alvo. 

        - Habilidades Sintáticas 

 -Extensão da Frase: para análise desse item foi verificada a 

maior frase ininterrupta, sendo então contado o número de palavras 

presentes; 
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 -Complexidade Frasal: refere-se a maior complexidade frasal 

presente no discurso. Foram definidas as seguintes possibilidades:  

  - 0 – Palavras Isoladas: ocorre quando o sujeito 

emitiu ou escreveu apenas palavras, sem ligações entre elas. 

  - 1 - Declarativa Simples: ocorre quando o 

indivíduo emitiu frases de pouca complexidade que informam ou declaram 

algo; 

  -2 - Coordenadas: ocorre quando as orações são 

sintaticamente independentes; 

  -3 - Subordinadas: ocorre quando uma oração 

atua como determinante de outra oração; 

        -Tempo: 

         -Tempo de Descrição: medido em segundos 

         -Tempo para Início da Descrição: medido em segundos  

 

        Para a pontuação das variáveis descritas acima foram utilizadas tanto a 

transcrição quanto a gravação do discurso elaborado pelos sujeitos. 

        As análises foram submetidas a um critério de confiabilidade interjuízes. 

Três profissionais com experiência na área foram recrutados para esta tarefa 

tendo avaliado uma amostra de cada grupo. 

        O modelo base de nossa pesquisa tem por referência erros de doentes, 

que não ocorrem em indivíduos sadios, como por exemplo, a presença de 

termos indefinidos e parafasias. Optou-se então, em algumas análises, por 

“medidas resumo”, destacando as variáveis que identificam características 
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dos indivíduos sadios, sendo selecionadas as variáveis: número de palavras, 

quantidade de informação, extensão da frase e complexidade frasal. 

 

        5.6 Análise estatística 

 

 

        Para obtenção dos resultados foi utilizado o programa Stata 11.0 e o 

programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) na versão 19.0. 

Adotou-se o nível de significância de 5% (p=0,05), para a interpretação dos 

resultados. 

        Para a avaliação da concordância dos juízes recorreu-se à avaliação 

descritiva, proposta por Frias (2000) (Anexo L), uma vez que não foi possível 

a aplicação de um teste estatístico nos dados de avaliação. 

        O Teste Mann-Whitney foi utilizado para a avaliação do impacto das 

variáveis sociodemográficas idade e gênero. Para avaliação dos efeitos da 

escolaridade aplicou-se o Teste Kruskal-Wallis. 

        Nas variáveis do discurso em que se observou impacto de mais de uma 

variável sociodemográfica foi realizada análise multivariada com base no 

modelo de regressão linear para verificar as possíveis associações. 

        Para descrever o perfil dos grupos segundo as variáveis em estudo foi 

utilizada a estatística descritiva (com medidas de posição e dispersão: 

média, desvio padrão,intervalos e percentis). 

        Para a comparação entre a descrição oral e a descrição escrita de cada 

prancha utilizou-se o Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon. 
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        6. Resultados 

 

 

        Foram recrutados para o estudo 211 indivíduos sadios, dos quais 11 

foram excluídos por não terem obtido pontuação esperada nos testes 

cognitivos, para critérios de inclusão.  

        Seis sujeitos apresentaram escores superiores na Escala de Depressão 

Geriátrica (GDS): 4 indivíduos apresentaram pontuação de 6, 1 apresentou 

pontuação de 7 e 1 de 8 pontos; índices indicativos de depressão, sendo 

então excluídos do estudo. Os outros cinco sujeitos excluídos apresentaram 

escores inferiores no MEEM; destes 3 indivíduos com escolaridade de 3 a 4 

anos apresentaram pontuação de 23 e dois sujeitos com escolaridade de 5 a 

8 anos apresentaram pontuação de 25. 

        Os 200 sujeitos foram divididos em 8 grupos de acordo com as idades e 

escolaridades. Os dados desses indivíduos foram considerados para as 

análises subsequentes. 

 

        6.1 Confiabilidade interjuízes 

 

 

        Foi analisada a concordância dos dados dos três juízes que 

participaram da pesquisa.  
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                     Tabela 2 – Concordância interjuízes 
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        O percentual total de concordâncias encontradas foi de 97,25%. 
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        A análise dos três juízes dos dados de fala, escrita e subtemas mostrou 

grande percentual de concordância. O menor percentual encontrado nas 

planilhas de fala foi de 89,47% e na escrita foi de 94,11%, ambos referentes 

aos dados do G1. Em relação aos subtemas da descrição oral o menor 

percentual encontrado foi de 96,29% referente aos dados do G2. Nos 

subtemas da escrita o menor percentual encontrado foi de 99,07% referente 

aos dados do G2 e G4. 

 

        6.2 Caracterização da Amostra 

 

        A amostra total compreendeu 200 indivíduos com idades entre 30 e 99 

anos, média de idade de 58,4 ± 17,8 anos, 73,5% eram mulheres. Os 

sujeitos foram agrupados de acordo com as idades e escolaridades. Na 

tabela 3, apresentam-se as características gerais de cada grupo e os 

resultados dos testes cognitivos. 

  Tabela 3 – Caracterização da amostra (n=25) 
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        Observa-se que nos oito grupos o número de sujeitos do gênero 

feminino foi superior. O resultado dos testes cognitivos, com melhor 

desempenho dos sujeitos com maior escolaridade nos testes MEEM e 

Fluência Verbal já estava previsto levando em consideração os critérios de 

inclusão. Os resultados do teste IQCODE mostraram que os indivíduos de 

diferentes grupos apresentaram desempenho semelhante, com pontuações 

próximas ou iguais. 

 

        6.3 Impacto das variáveis sociodemográficas 

 

 

        Para facilitar a visualização e compreensão dos dados, os mesmos 

serão apresentados separadamente de acordo com a variável 

sociodemográfica (idade, escolaridade ou gênero) que foi estudada. Optou-

se por destacar apenas os itens que apresentaram significância. 

 

        6.3.1 Idade 

 

        Serão apresentados os dados referentes ao efeito da idade nas 

descrições de cada prancha. 
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        Descrição Oral 

 

        A tabela 4 apresenta o impacto da idade na descrição oral da Prancha 

1. 

                  Tabela 4- Impacto da idade na descrição oral da Prancha 1 
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        Na descrição oral da Prancha 1 encontrou-se influência da idade nas 

variáveis do discurso: número de palavras, extensão da frase e 

complexidade frasal. Observou-se aumento no número de palavras e na 

complexidade frasal nos indivíduos com idades acima de 60 anos. O grupo 

dos indivíduos com idades entre 30 e 60 anos foram os que apresentaram 

as frases mais extensas. 

 

        Na tabela 5 são apresentados os dados referentes ao impacto da idade 

na descrição oral da Prancha 2. 

 

 

 

 

 



���

�

                  Tabela 5 – Impacto da Idade na descrição oral da Prancha 2 
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        Na descrição oral da Prancha 2 as variáveis do discurso número de 

palavras, repetição imediata de palavras, termos indefinidos, complexidade 

frasal e tempo apresentaram impacto da idade, sendo os maiores valores 

encontrados nos sujeitos idosos. A idade também apresentou influência na 

produção de expressões com função fática, sendo as maiores ocorrências 

presentes no grupo mais jovem (30-60anos). 

 

        As variáveis do discurso número de palavras e complexidade frasal 

apresentaram impacto da idade na descrição oral das duas pranchas (P1 e 

P2). 

        Análises adicionais, com dados sem significância estatística, do 

impacto da idade nas descrições orais das duas pranchas encontram-se nos 

anexos M e N. 
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        Descrição Escrita 

 

        A idade não apresentou impacto nas descrições escritas das duas 

pranchas (P1 e P2). 

        As análises, com os dados sem significância estatística, do impacto da 

idade nas descrições escrita da Prancha 1 e da Prancha 2 encontram-se nos 

anexos O e P. 

 

        6.3.2 Escolaridade 

 

 

        Serão apresentados os dados referentes ao efeito da escolaridade nas 

descrições de cada prancha. 

 

        Descrição Oral 

 

        A tabela 6 apresenta o impacto da escolaridade na descrição oral da 

Prancha 1. 

                 Tabela 6 – Impacto da escolaridade na descrição oral  
                                      da Prancha 1 
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        Constatou-se que as variáveis do discurso número de palavras, pausas 

preenchidas e quantidade de informação apresentaram maiores valores no 

discurso dos sujeitos com alta escolaridade (> 15 anos de estudo). As 

variáveis do discurso função fática, pausas e dificuldade por processamento 

visual também sofreram efeito da escolaridade, sendo encontrado os 

maiores valores no discurso dos indivíduos escolaridade de 3 a 4 anos. 

        A tabela 7 apresenta o impacto da escolaridade na descrição oral da 

Prancha 2. 
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                  Tabela 7 – Impacto da escolaridade na descrição oral  
                                        da Prancha 2 
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        Encontrou-se efeito da escolaridade nas variáveis do discurso pausa, 

quantidade de informação e extensão da frase. As variáveis quantidade de 

informação e extensão da frase apresentaram maiores ocorrências nas 

escolaridades de mais de 15 anos de estudo e as pausas nas escolaridades 

3 a 4 anos. 

 

        Observa-se que os itens pausa e quantidade de informação 

apresentaram efeito da escolaridade na descrição oral das duas pranchas 

(P1 e P2), com as maiores ocorrências nas mesmas faixas de escolaridade; 

as pausas ocorreram com maior freqüência nas escolaridades 3-4 anos e a 

maior quantidade de informações nas escolaridades de mais de 15 anos. 
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        Análises adicionais, com dados sem significância estatística, do 

impacto da escolaridade na descrição oral da P1 e P2 encontram-se nos 

anexos Q e R. 
 

        Descrição Escrita 
 

        Nas descrições escritas também encontrou-se impacto da escolaridade. 

A tabela 8 apresenta o impacto da escolaridade na descrição escrita da 

Prancha 1. 

                 Tabela 8- Impacto da escolaridade na descrição escrita  
                                     da Prancha 1 
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        Na tabela 9 encontra-se o impacto da escolaridade na descrição escrita 

da Prancha 2. 

                  Tabela 9- Impacto da escolaridade na descrição escrita  
                                     da Prancha 2 
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        As descrições escritas das duas pranchas (simples e complexa) 

apresentaram efeito da escolaridade em 6 variáveis do discurso. As 

variáveis número de palavras, quantidade de informação, extensão da frase, 

complexidade frasal e tempo apresentam seus maiores valores nas 

escolaridades de mais de 15 anos. As aproximações grafêmicas estiveram 
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presentes em maior número na descrição escrita dos indivíduos com 

escolaridade de 3 a 4 anos. 

        Análises adicionais, com dados sem significância estatística, do 

impacto da escolaridade na descrição escrita da Prancha 1 e da Prancha 2 

encontram-se nos anexos S e T. 

 

        A variável do discurso quantidade de informação apresentou impacto 

da escolaridade em todas as pranchas (descrição oral da P1, descrição oral 

da P2, descrição escrita da P1, descrição escrita da P2), sendo os maiores 

valores encontrados nas descrições dos indivíduos com maior instrução 

formal (>15anos). 

 

        6.3.3 Gênero 

 

        Serão apresentados os dados referentes ao efeito do gênero nas 

descrições de cada prancha. 

 

        Descrição Oral 

 

        A tabela 10 apresenta o impacto do gênero na descrição oral da 

Prancha 1. 

                 Tabela 10- Impacto do gênero na descrição oral da Prancha 1 
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        As variáveis do discurso número de palavras e quantidade de 

informações estiveram mais presentes no discurso dos sujeitos do gênero 

masculino. 

       Na tabela 11 são apresentados os dados referente ao impacto do 

gênero na descrição oral da Prancha 2. 

                 Tabela 11 Impacto do gênero na descrição oral da Prancha 2 
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        Os indivíduos do gênero masculino foram os que apresentaram maior 

número de repetições imediatas de frases e maior extensão frasal na 

descrição oral da Prancha 2. As pausas ocorreram em maior número nas 

descrições orais do gênero feminino. 

        Análises adicionais, com dados sem significância estatística, do 

impacto do gênero nas descrições orais das duas pranchas encontram-se 

nos anexos U e V. 

 

        Descrição Escrita 

 

        O gênero também apresentou impacto nas descrições escritas. O efeito 

desta variável sociodemográfica na descrição escrita da Prancha 1 será 

apresentada na Tabela 12 e na Prancha 2 na Tabela 13. 
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                Tabela 12- Impacto do gênero na descrição escrita da Prancha 1 
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                  Tabela 13- Impacto do gênero na descrição escrita da Prancha 2 
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                                        CF= complexidade frasal. 

 

        A variável do discurso complexidade frasal teve impacto do gênero na 

descrição escrita das duas pranchas. Os sujeitos do gênero masculino 

construíram frases mais complexas.  

        Análises adicionais, com dados sem significância estatística, do 

impacto do gênero na descrição escrita da Prancha 1 e da Prancha 2 

encontram-se nos anexos W e X. 

 

        Nas variáveis do discurso em que se observou efeito de mais de uma 

variável sociodemográfica foi realizada análise multivariada utilizando 

modelo de regressão linear, considerando idade, gênero e escolaridade para 

verificar as possíveis associações. Desta forma, em relação à descrição oral 

da Prancha 1 analisou-se as variáveis número de palavras e quantidade de 

informação, sendo observada manutenção da associação da idade (p=0,02) 

e escolaridade (p=0,02) mas não do gênero (p= 0,09). 
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        Na descrição oral da Prancha 2 foram analisadas as variáveis pausa e 

extensão da frase. Em relação à pausa encontrou-se associação da 

escolaridade (p=0,002) e do gênero (p=0,01), mas não da idade (p= 0,65). 

Na extensão da frase encontrou-se associação da escolaridade (p=0,002) 

mas não do gênero (p=0,23) e da idade (p=0,63). 

        Na descrição escrita da Prancha 1 analisou-se a variável do discurso 

complexidade frasal tendo sido constatado significância apenas para a 

variável escolaridade (p<0,001). Idade e gênero não tiveram relação. 

        Na descrição escrita da Prancha 2 foi analisada a variável do discurso 

complexidade frasal. Encontrou-se associação da escolaridade (p<0,001) e 

gênero (p=0,04). A idade perdeu associação (p=0,07). 

  

        6.4 Desempenho dos grupos 

         

  

        As tabelas a seguir apresentam o desempenho dos grupos nas 

descrições das pranchas. Optou-se por destacar as variáveis que compõem 

as “medidas resumo”, consideradas como aquelas que caracterizam 

informações do discurso de indivíduos sadios: número de palavras, 

quantidade de informação, extensão da frase e complexidade frasal. As 

tabelas com o desempenho de cada grupo em todas as variáveis do 

discurso encontram-se nos anexos Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF. 

        Para facilitar a visualização do perfil de cada grupo criou-se um gráfico 

que representa a curva de desempenho dos sujeitos em relação às variáveis 

selecionadas. 
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        A tabela 14 e o gráfico 1 apresentam o desempenho dos grupos na 

descrição oral da P1. 

       Tabela 14- Desempenho dos grupos na descrição oral da  
                          Prancha 1 
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*Gráfico construído a partir das medianas 

 

        A variável do discurso número de palavras apresenta maiores índices 

no G5, G6, G7 e G8. Entre o grupo dos mais jovens observa-se que o G4 

apresentou altos valores. Os dados e a representação gráfica demonstram o 

impacto, já relatado anteriormente, da idade e escolaridade nesta variável do 

discurso. A variável quantidade de informação apresentou os maiores 

valores no G4 e G8. Os grupos G1, G2, G3, G5 e G6 apresentaram 

medianas semelhantes. De acordo com os dados apresentados 

anteriormente essa variável do discurso apresenta impacto da escolaridade 

e da idade. 

        Os grupos G1, G2, G3 e G4 apresentaram maiores extensões frasais 

caracterizando o impacto da idade nesta variável do discurso. O G8 foi o 

único grupo entre aqueles com idades superiores a 60 anos que apresentou 
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pontuação alta. Em relação à variável do discurso complexidade frasal 

observa-se maiores valores nos grupos G6, G7 e G8; também 

demonstrando o impacto da idade. 

        A tabela 15 e o gráfico 2 apresentam o desempenho dos grupos na 

descrição escrita da P1. 

       Tabela 15- Desempenho dos grupos na descrição escrita da  
                          Prancha 1 
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              NP= número de palavras; QI= quantidade de informações; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal 

 

 
*Gráfico construído a partir das medianas 

 

        Os dados e a representação gráfica demonstram o efeito da 

escolaridade, com os maiores índices nos grupos com maior instrução 

formal (> 15 anos de estudo): G4 e G8. 

 

        A tabela 16 e o gráfico 3 apresentam o desempenho dos grupos na 

descrição oral da P2. 
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       Tabela 16- Desempenho dos grupos na descrição oral da  
                          Prancha 2 
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*Gráfico construído a partir das medianas 

 
        Em relação ao número de palavras observou-se maiores valores no G5, 

G6, G7 e G8, demonstrando o impacto da idade, mas também observou-se 

altos valores no G4. 

        O G4 e o G8 foram os grupos que apresentaram os maiores índices 

nas variáveis do discurso quantidade de informação e extensão da frase, 

demonstrando o efeito da escolaridade  

        Na variável do discurso complexidade frasal observou-se, com exceção 

do G1, que os grupos apresentaram valores de mediana semelhantes. A 

análise dos valores de média permite constatar o impacto da idade, com os 

grupos dos indivíduos idosos (G5, G6, G7 e G8) apresentando maiores 

valores do que os grupos dos indivíduos mais jovens. 

        A tabela 17 e o gráfico 4 apresentam o desempenho dos grupos na 

descrição escrita da P2. 
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       Tabela 17- Desempenho dos grupos na descrição escrita da  
                          Prancha 2 
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        Em todas as variáveis do discurso apresentadas (número de palavras, 

quantidade de informação, extensão da frase e complexidade frasal) os 

grupos G4 e G8 apresentaram os maiores valores, demonstrando o efeito da 

escolaridade.  

 

        6.5 – Comparação entre a descrição oral e a descrição escrita 
 

 
        Optou-se por realizar a comparação entre a descrição oral e a 

descrição escrita, de cada uma das pranchas, também em relação as 

variáveis que caracterizam informações do discurso de indivíduos sadios: 

número de palavras, quantidade de informação, extensão da frase e 

complexidade frasal. 
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        A tabela 18 apresenta os dados da comparação entre as duas 

modalidades de produção (oral e escrita) da Prancha 1. 

 
                    Tabela 18 – Comparação entre as descrições oral e escrita  
                                          da Prancha 1 
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        A tabela 19 apresenta a comparação entre as duas modalidades de 
produção (oral e escrita) da Prancha 2. 

 

                     Tabela 19 – Comparação entre as descrições oral e escrita  
                                          da P2 
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        Os dados indicam diferenças significativas entre as descrições oral e 

escrita das duas pranchas. As descrições orais apresentaram maiores 

valores em todas as variáveis analisadas.  

 



���

�

        7. Discussão 

 

 

        A motivação para a realização deste estudo surgiu da necessidade de 

uma maior caracterização e compreensão da influência das variáveis 

sociodemográficas em atividades discursivas e pela ausência de valores de 

referências no português brasileiro. O desempenho nestas tarefas pode 

auxiliar no diagnóstico e acompanhamento de algumas patologias.  

        O estudo teve como principal objetivo verificar o impacto das variáveis 

sociodemográficas na produção do discurso de adultos sadios e caracterizar 

o desempenho dos grupos nas tarefas propostas de descrição oral e escrita 

de figura simples e complexa buscando obter padrões de desempenho. Os 

principais achados serão discutidos neste capítulo. 

        O teste de confiabilidade interjuízes mostrou um total de concordância 

de 97,25%. Os juízes apresentaram um alto grau de concordância, o que 

permite concluir que a interpretação da produção do discurso dos sujeitos 

teve baixíssima divergência.          

        Os sujeitos desse estudo foram distribuídos em oito grupos de acordo 

com suas idades e escolaridades. Não existe consenso na literatura quanto 

à divisão das escolaridades; por exemplo, Ardila (2000) realizou um estudo 

para verificar os efeitos da escolaridade no declínio cognitivo utilizando para 

isso as divisões de 1 a 4 anos, 5 a 9 anos e 10 ou mais anos de 

escolaridade. Mackenzie (2000) realizou uma pesquisa sobre a influência da 

idade e escolaridade no discurso, onde utilizou a seguinte divisão: indivíduos 
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que estudaram até os 14 ou 15 anos de idade, aqueles que finalizaram os 

estudos (equivalente ao ensino médio brasileiro) e aqueles que tinham nível 

universitário. O estudo de Duong (2001) com produção de narrativas dividiu 

os participantes do estudo em dois grupos de escolaridade, de 4 a 10 anos e 

de 11 a 18 anos de estudo. Na pesquisa brasileira, com descrição de uma 

prancha, de Alves e Souza (2005), foi realizada a seguinte divisão: de 0 a 4 

anos, de 5 a 11 e mais de 11 anos de estudo.  

        Em relação às características gerais dos grupos constatou-se número 

inferior de sujeitos do gênero masculino, o que pode ser justificado pela 

maior prevalência do gênero feminino em nosso meio (Grundy, 1998; IBGE 

2009) e também pela maior colaboração e adesão das mulheres ao estudo.  

        Os resultados dos indivíduos nos testes cognitivos MEEM e FV 

semântica estavam previstos levando em consideração os critérios de 

inclusão, desta forma foi possível observar um aumento nas médias 

conforme o aumento da escolaridade dos grupos. Esses testes são bastante 

influenciados pela escolaridade (Brucki et al., 1997; Brucki et al., 2003).  

        A análise dos resultados dos indivíduos no questionário IQCODE 

permitiu verificar desempenho semelhante entre os grupos, com pontuações 

próximas ou iguais. A literatura aponta que esse instrumento não sofre 

influência substancial da idade e da escolaridade (Jorm, 2004).  

        A análise dos dados da escala de depressão (GDS) permitiu a 

constatação de médias inferiores a 3 pontos, sendo as pontuações máximas 

de alguns grupos de 4 pontos indicando assim ausência de sintomas de 

depressão. 
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        Esta pesquisa verificou a influência das variáveis sociodemográficas na 

produção do discurso de sujeitos sadios e encontrou influência da idade, 

escolaridade e gênero em algumas variáveis do discurso, sendo a 

escolaridade a que mais apresentou impacto. Esta variável 

sociodemográfica já havia sido destacada como de grande interferência no 

desempenho em tarefas de discurso por alguns autores (Cohen, 1979; 

Goulet et al., 1994; Neils et al., 1995; Le Dorze e Bédard, 1998). Nas tarefas 

de descrição de figuras a escolaridade apresenta mais influência do que a 

idade (Mackenzie, 2000).     

        Os indivíduos com maior instrução formal foram os que produziram os 

discursos com maior quantidade de informações. Os resultados desse 

estudo corroboram os achados de Le Dorze e Bédard (1998), Mackenzie 

(2000), Duong e Ska (2001) e com o estudo brasileiro de Alvez e Souza 

(2005), onde os sujeitos mais escolarizados produziram os discursos mais 

completos. 

        Segundo Duong e Ska (2001) o melhor desempenho desses indivíduos 

pode ser explicado pelo fato da escolaridade formal oferecer um amplo 

conhecimento do mundo que é refletido na produção de ideias mais amplas 

e integradas da situação apresentada em cada figura. Desta forma, os 

indivíduos com menor instrução formal baseiam seus discursos em pistas 

visuais com elaborações mais pobres, enquanto os sujeitos com maior 

escolaridade se beneficiam das mesmas pistas, mas apresentam maior 

habilidade para integrá-las e produzir emissões mais elaboradas em relação 

a essas pistas. Os sujeitos desse estudo com maior escolaridade 
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apresentaram discursos mais detalhados e atingiram maior coerência 

temática, uma vez que tiveram um maior número de proposições alvo em 

suas descrições. 

        A capacidade de melhor compreensão e integração das pistas visuais, 

relatada anteriormente, justifica também o achado em relação ao impacto da 

escolaridade na variável do discurso dificuldade por processamento visual. 

Os sujeitos com alta escolaridade foram aqueles que apresentaram menor 

dificuldade nesse item. O processamento visual envolve a capacidade de 

gerar, perceber, analisar e transformar as imagens visuais (Primi; 2003), que 

podem ter sido menos estimuladas nos sujeitos com menor instrução formal. 

Kosmidis et al. (2006) e Ardila et al. (2010) afirmaram que a escolaridade 

pode influenciar no desenvolvimento das habilidade visuais. 

        A presença de descrições com maior número de palavras e frases mais 

extensas nos sujeitos mais escolarizados também pode estar relacionada 

com a quantidade de informações; assim o maior conteúdo dos discursos 

desses indivíduos pode ter resultado em descrições com frases maiores e 

consequentemente com maior número de palavras. Wilson e Smith (2001) 

relataram a utilização de mais palavras conforme o aumento do contéudo. 

        Uma explicação para esses dados seria o fato da descrição de figuras 

ser considerada uma situação de teste formal, desta forma os sujeitos com 

menor escolaridade podem se sentir menos confiantes e incertos do tipo de 

informação que deveriam falar apresentando assim descrições mais curtas e 

simples do que os sujeitos com maior escolaridade (Mackenzie, 2000). 
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        Nas descrições escritas das duas pranchas constatou-se a influência da 

escolaridade na complexidade frasal. Os sujeitos com maiores escolaridades 

foram os que escreveram frases mais complexas em suas descrições. Os 

dados também mostraram maior produção de aproximações grafêmicas 

pelos indivíduos com menor instrução formal. Resultados semelhantes foram 

observados no estudo de Croisile et al. (1996). Os poucos anos de estudo 

levam a um menor conhecimento das regras ortográficas e 

consequentemente a um maior número de trocas na escrita. A possibilidade 

do erro pode levar a descrições mais rápidas e simples. 

        Não foi verificada essa mesma influência da escolaridade na 

complexidade frasal dos discursos orais. Uma justificativa poderia ser a 

maior liberdade que as descrições orais permitem, com a possibilidade de 

emitir frases complexas mais facilmente, uma vez que não existe a 

preocupação com o conhecimento das regras ortográficas, com a escolha e 

combinação de letras. 

        Durante a coleta de dados, foi muito comum, principalmente entre os 

sujeitos com escolaridades entre 3 e 4 anos e 5 a 8 anos, frases como “eu 

não sei escrever direito”, “vou escrever tudo errado”, sendo necessário, em 

alguns casos, incentivo por parte da avaliadora para que as descrições 

escritas fossem realizadas. 

        As descrições escritas dos sujeitos com maior escolaridade também 

foram as que ocorreram em maior tempo, esse dado pode ser justificado 

pela presença de descrições mais detalhadas e complexas, com maior 

número de palavras, resultando assim em maior tempo para a produção. No 
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estudo de Le Dórzer e Bédard (1998) a duração das descrições aumentou, 

de acordo com os níveis de ensino e a quantidade de informação 

transmitida. 

        Os sujeitos da pesquisa com menor instrução formal produziram maior 

número de pausas e expressões com função fática nas descrições orais,  

dados que corroboram os de outros estudos (Critchley, 1984; Le Dorze e 

Bédard, 1998) e podem ser justificados por limitações no tratamento lexical 

nos sujeitos menos escolarizados. A presença de expressões com função 

fática e pausas podem refletir dificuldades de nomeação ou dificuldades para 

encontrar palavras. De acordo com Foss et al. (2005) o acesso a linguagem 

mais elaborada, com um vocabulário mais rico e diversificado torna-se 

possível com o letramento. 

        Além disso, a maior ocorrência das palavras com função fática nas 

descrições dos sujeitos menos escolarizados poderia ser explicada pela 

maior insegurança e consequente necessidade de participação do 

interlocutor na atividade comunicativa. Desta forma, esses indivíduos 

produziram mais funções fáticas pois buscavam uma “aprovação” ou um 

incentivo por parte da avaliadora para seus discursos. De acordo com 

Jakobson (1988), a função fática é utilizada para verificar se o canal 

comunicativo está funcionando e para chamar a atenção do interlocutor. 

        Outro dado que chamou atenção foi a presença de maior número de 

pausas preenchidas na descrição oral da P1 dos sujeitos com maior 

instrução formal. Não existem relatos na literatura sobre esse fato, uma 

justificativa poderia ser a busca por um vocabulário mais preciso ou maior 
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tempo para compreensão da figura e processamento das idéias por parte 

desses indivíduos. 

        Os resultados encontrados nessa pesquisa comprovaram uma de 

nossas hipóteses de que os indivíduos menos escolarizados produziriam 

narrativas com menor número de informações, sou seja descrições 

incompletas.  

        Em relação a manutenção da coerência global, medida pela essência 

da descrição (Marini et al., 2005), os sujeitos desta pesquisa com maior 

escolaridade produziram número significativamente maior de proposições 

alvo e desta forma discursos mais coerentes. 

        O impacto da escolaridade nas tarefas de discurso propostas nesse 

estudo mostram a importância da consideração dessa variável no momento 

das avaliações de linguagem e interpretação dos dados para que não sejam 

feitos julgamentos errôneos. Essa importância foi abordada por autores 

como Foss et al. (2005) e Parente et al. (2009) que relataram que indivíduos 

normais e com menor instrução formal podem ser classificados 

erroneamente como portadores de danos cerebrais. 

        Outro item importante a ser discutido é a relação da escolaridade com a 

reserva cognitiva. A baixa escolaridade tem sido colocada como fator de 

risco para a demência, sugerindo algum tipo de reserva cognitiva para 

grupos com maior escolaridade e histórico ocupacional superior ( Manly et 

al., 2003; Foss et al., 2005). O estudo realizado a partir da autobiografia das 

freiras da Congregação de Notre Dame, revelou que as freiras que 

apresentavam sinais de comprometimento cognitivo (mais tarde 
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diagnosticado por exame anatomo-patológico como doença de Alzheimer) 

haviam produzido, meio século antes, relatos com baixa densidade de idéias 

e complexidade gramatical e as irmãs, que lecionaram em grande parte da 

vida, apresentaram declínios mais moderados em relação àquelas que 

passaram a maior parte da vida exercendo serviços de ordem (Tyas et al., 

2007).  

        No presente estudo alguns itens podem ser destacados nesta linha. As 

variáveis do discurso número de palavras e quantidade de informação 

apresentaram impacto tanto da idade quanto da escolaridade durante a 

descrição oral da P1. Os participantes da pesquisa com mais idade e maior 

escolaridade apresentaram maior número de palavras e informações em 

seus discursos. Nesses casos a escolaridade pode ter inferido positivamente 

no desempenho dos sujeitos idosos. De acordo com Duong e Ska (2001) 

quando existe uma interação entre a escolaridade e a idade podemos 

considerar um papel protetor da escolaridade na tarefa.  

        Assim, apesar dos relatos de diminuição na eficiência da comunicação 

com o avançar da idade (Shewan e Henderson, 1988), os indivíduos idosos 

com maior instrução formal apresentaram melhor desempenho, tendo 

produzido discursos com maior quantidade de informações e podem ter se 

utilizado de um maior número de palavras para isso.  

        A influência da idade nas tarefas de discurso foi relatada por diversos 

autores (Ultatowska et al., 1985; Adam et a., 1990; Cooper, 1990; Dixon et 

al., 1993; Arbuckle e Pushkar Gold, 1993; Parente et al., 1999; Junos-

Rabádan et al., 2005). 
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        Nesta pesquisa o conteúdo do discurso dos participantes sofreu 

influência da idade apenas na descrição oral da P1, conforme discutido 

anteriormente. Em todas as outras descrições não foi observado essa 

influência. Esses dados nos remetem aos estudos de Yorkston e Beukelman 

(1980), Cooper (1990), Mackenzie (2000) que relataram que em tarefas de 

descrição de figuras os sujeitos de diferentes idades não apresentam 

diferenças no conteúdo de seus discursos. Esse dado mostra que a hipótese 

levantada no início do estudo de que a idade interferiria no número de 

proposições e organização da macroestrutura estava incorreta uma vez que 

essa influência foi constatada apenas na descrição oral de uma das 

pranchas e onde tivemos a associação também da escolaridade. 

        Na literatura encontram-se dados controversos sobre esses resultados, 

como os estudos de Junos-Rabádan et al.(2005) e Marini et al. (2005) que 

mostraram diminuição no conteúdo da informação nos sujeitos com mais 

idade. 

        Encontrou-se efeito da idade no número de palavras das descrições 

orais das duas pranchas, sendo os maiores valores encontrados nos 

discursos dos sujeitos mais idosos. Uma justificativa para essa ocorrência na 

descrição oral da P1 poderia ser a relação com a variável do discurso 

quantidade de informação. Desta forma os sujeitos mais idosos 

apresentaram discursos com mais conteúdo e para isso utilizaram-se de 

maior número de palavras; entretanto existem outras justificativas para o 

maior número de palavras nos discursos dos idosos. A presença de falas 

mais longas já havia sido relatada por alguns autores (Gold et al., 1988; 
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Ultaowska e Chapman, 1991; Arbucke e Pushkar Gold, 1993). De acordo 

com Croisile et al. (1996) e Junco-Rabadán (2005) o maior número de 

palavras no discurso dos idosos poderia ser justificado por um maior número 

de revisões, repetições, termos indefinidos e comentários produzidos por 

essa população. No presente estudo observou-se influência da idade na 

variável do discurso repetição imediata de palavras e termos indefinidos na 

descrição oral da P2. Esses itens apresentaram aumento da ocorrência 

conforme o aumento da idade, o que pode justificar o aumento no número de 

palavras desses indivíduos. 

        A maior produção de termos indefinidos e repetição imediata de 

palavras pode ser relacionada às dificuldades no resgate verbal apresentada 

pelos sujeitos mais idosos (Critchley, 1984; Kemper, 1992; Marini, 2005). 

Pessoas com dificuldade de nomeação ou dificuldade para encontrar 

palavras tendem a preencher o discurso com termos vagos e indefinidos 

como “coisa”, quando não conseguem produzir a palavra adequada. 

(Cooper, 1990) De acordo com Ulatowoska et al. (1985), com o 

envelhecimento passam a existir mais dificuldades nas recordações das 

palavras. 

        Nossos achados corroboram os de Glosser e Deser (1992) e Heller e 

Dobbs (1993); notamos que os idosos apresentaram maior dificuldade na 

busca por palavras e maior uso de termos indefinidos. Os idosos podem 

enfrentar maior dificuldade na escolha das palavras, no acesso ao léxico e 

limitações semântica.  
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        De acordo com Glosser e Deser (1992) as dificuldade de acesso ao 

léxico de indivíduos idosos aparecem principalmente em situações de 

avaliação, nas tarefas de descrição de figuras, nomeação ou reconto de 

histórias. Para esses autores em atividades de conversação, onde não 

existe a pressão do avaliador, os idosos sadios não apresentam tantas 

dificuldades. Em atividades como a descrição de figura existe uma maior 

demanda para o emprego de léxico específico, dada a restrição do contexto 

visual.  

        As repetições de palavras de indivíduos idosos podem estar 

relacionadas a déficits na transmissão lexical; os indivíduos apresentam 

dificuldades para acessar novas palavras, para descrever a cena e acessam 

mais facilmente palavras utilizadas recentemente. Eles podem apresentar 

dificuldade em inibir essas palavras que foram recentemente utilizadas e 

então as re-utilizam, caracterizando assim as repetições (Le Dorze, 1993). 

Esse pode ser o mecanismo que justifique a ocorrência de repetições 

imediatas de palavras em sujeitos mais velhos. 

        A hipótese do déficit de transmissão foi relatada também por MacKay e 

Burke (2010) e Haugurd et al. (2010) que afirmam que as dificuldades para 

encontrar palavras ocorrem com o enfraquecimento das conexões neurais 

com o envelhecimento, ou seja, passa a existir um declínio nas funções 

executivas, incluindo diminuição nas estratégias de pesquisa e recuperação 

eficiente das palavras. 

        Nesta pesquisa os sujeitos com mais idade utilizaram mais tempo do 

que os indivíduos mais jovens para realizar a descrição oral da P2. A 
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necessidade de decisão, foco atencional e julgamento da figura torna o 

desempenho dos idosos mais lento (Jolles, 1985; Duchin e Mysak, 1987). Os 

tempos de reação, em atividades que requeiram alto nível de processamento 

cognitivo, como a produção de uma narrativa, aumentam nos idosos 

(Cerella,1990) o que justificaria o desempenho encontrado. 

        A velocidade de fala também pode estar relacionada com o aumento no 

tempo dos discursos dos idosos. Estudos demonstram queda na velocidade 

com a senescência, assim os idosos ocupam mais tempo para concretizar 

os enunciados. Uma hipótese a ser comprovada é que no envelhecimento 

ocorre instabilidade no controle motor da fala, que leva a uma diminuição na 

velocidade (Martins e Andrade, 2008). 

        Ainda nesse sentido foi possível relacionar o aumento no tempo do 

discurso com a presença de termos indefinidos e repetições imediatas de 

palavras. Assim, o aumento na duração da descrição pode ter sido causado 

também pela dificuldade em encontrar palavras que são mais evidentes em 

indivíduos idosos. 

        Outro achado do presente estudo foi a presença de frases mais 

elaboradas e sintaxe mais complexa no discurso dos sujeitos com mais 

idade, resultado também apresentado nos estudos de Obler e Albert (1981) 

e Glosser e Deser (1992), entre outros. Esse fato vai de acordo com o relato 

de Ulatowska et al. (1985) que afirmaram que o envelhecimento normal 

deixa relativamente intacto o processamento sintático. Os achados mostram 

pouca interferência da idade nos aspectos microlinguísticos do discurso e 

sugerem que a estrutura da linguagem se mantem basicamente intacta na 
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velhice, mas limitações de atenção e memória de trabalho podem dificultar a 

produção de construções gramaticais mais complexas (Glosser e Deser, 

1992). 

        A variável do discurso extensão da frase apresentou impacto da idade 

apenas na descrição oral da P1. As maiores frases estiveram presentes no 

discurso dos sujeitos mais jovens (30-60 anos). Não encontramos dados na 

literatura que pudessem explicar esse resultado. Análises adicionais são 

necessárias para explicar esse comportamento da amostra, que pode estar 

sendo influenciado por outros fatores que não apenas a idade. 

        O mesmo pode ser afirmado em relação a ocorrência de maior número 

de palavras e / ou expressões com função fática no discurso oral da P2 dos 

indivíduos mais jovens (30-60 anos). 

        A literatura relata a presença de frases irrelevantes e comentários 

pessoais nos discursos dos sujeitos idosos (Stine e Wingflield, 1990; Adam 

et al., 1990; Glosser e Deser,1992; Brandão, 2002). Esse dado não foi 

encontrado nos indivíduos desta pesquisa. Acredita-se que isso possa ter 

ocorrido pelo menor número de indivíduos muito idosos (mais de 75 anos) 

neste estudo. Com um intervalo menor de idade poderíamos encontrar 

esses dados e uma maior influência da idade no discurso, uma vez que o 

desempenho dos sujeitos menos idosos (com idades entre 60 e 75 anos) 

pode estar mascarando as dificuldades apresentadas pelo grupo dos mais 

idosos, fato descrito por Marini et al (2005) que mostrou que o grupo de 

idosos entre 60 e 74 anos não apresentou diferenças em relação ao grupo 
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dos jovens e adultos em alguns itens que foram pesquisados, entretanto 

foram encontradas diferenças em relação aos muito idosos (>75 anos). 

        A análise dos resultados permitiu verificar a influência da idade em 3 

variáveis do discurso na descrição oral da P1, e em 6 variáveis do discurso 

na descrição oral da P2. Essa diferença no impacto da idade entre as 

descrições orais pode ter ocorrido pela fato da P2 ser considerada uma 

prancha complexa (cuja compreensão requer uma integração maior dos 

fatos) e talvez ela seja mais sensível aos efeitos da idade. 

        Neste estudo encontrou-se impacto do gênero na quantidade de 

pausas produzidas durante a descrição oral da P2. As mulheres 

apresentaram mais pausas do que os homens. As outras variáveis do 

discurso que apresentaram influencia do gênero foram repetição imediata de 

palavras, na descrição oral da P2 e a variável complexidade frasal na 

descrição escrita da P2; sendo as maiores ocorrências no gênero masculino. 

Não foram encontrados muitos relatos na literatura sobre a diferença entre 

os gêneros em aspectos específicos do discurso, os relatos encontrados são 

bastante controversos. Existem estudos que não mostram diferenças 

(Armnstrong e Walker, 1994; Mackenzie, 2000; Smith et al., 2003) e existe 

relato de discreta superioridade do gênero feminino (Emery, 1985). Em 

testes cognitivos como provas de fluência verbal também existem relatos da 

superioridade do gênero feminino (Weiss et al., 2006; Haugurd et al., 2010). 

        Os dados desse estudo mostram diferença no desempenho em relação 

ao gênero, indicando que a terceira hipótese levantada não pode ser 

confirmada, entretanto esta pesquisa teve um predomínio do gênero 
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feminino em sua amostra e mais indivíduos do sexo masculinho nas 

escolaridades mais altas; isso pode ter influenciado os resultados 

encontrados. A maior homogeneidade nos grupos em relação ao gênero 

poderá resultar em uma melhor caracterização de sua influência em tarefas 

de discurso. Os dados encontrados podem ser resultantes, assim como nas 

tarefas de fluência verbal, de diferenças nas estratégias empregadas por 

homens e mulheres para a realização da descrição. 

        Os resultados em relação ao impacto das variáveis sociodemográficas, 

principalmente da escolaridade, nas tarefas de discurso propostas neste 

estudo estão de acordo com algumas pesquisas que vem apontando a 

quantidade de anos de estudo como determinante no desempenho dos 

sujeitos (Ostrosky-Solis et al., 1999; Parente et al., 2009), principalmente na 

América Latina pela maior variabilidade de faixas de escolaridade que 

podem ser encontradas na população. 

        Neste estudo também foi comparada a descrição oral com a escrita em 

relação a quatro variáveis do discurso (número de palavras, quantidade de 

informação, extensão e complexidade frasal), sendo constatado diferença 

significativa em todas as variáveis nas duas modalidades de produção das 

duas pranchas (P1 e P2). As descrições orais apresentaram maiores valores 

em todas as variáveis analisadas. Smith et al. (2003) também encontraram 

que os sujeitos foram mais eficientes no discurso oral quando comparado 

com o escrito. No estudo de Croisile et al.(1996), os indivíduos normais 

também apresentaram discursos orais com maior número de palavras e 

maior complexidade frasal. 
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        A descrição oral, como já apontado nesta discussão, pela própria 

interação com o interlocutor pode tornar as narrativas mais livres, com maior 

presença de revisões e possibilidade de explicação dos fatos (Croisile et al., 

1996) o que contribuiria para um aumento no número de palavras. A 

descrição escrita requer mais habilidade de monitoramento e função 

executiva dos sujeitos o que pode ter contribuído para os menores índices 

nessa modalidade. O comprometimento da representação ortográfica das 

palavras em contraste com a produção fonológica preservada durante a fala 

(Croisile et al., 1996) poderia justificar os nossos achados 

        Existe controvérsia na literatura em relação à quantidade de informação 

das descrições orais e escrita pois alguns estudos como o de Wilson e 

Proctor (2000) relataram que nas duas modalidades o conteúdo foi 

semelhante. Uma justificativa para essa diferença dos resultados seriam os 

diferentes métodos utilizados para coletar os dados, individuais ou em grupo 

e a própria orientação do avaliador sobre a tarefa. 

        Durante a coleta de dados observou-se que alguns indivíduos 

mostravam cansaço e desinteresse para realizar as descrições escritas o 

que pode ter contribuído para descrições mais simples e curtas. Por outro 

lado, também observou-se alguns indivíduos que aparentaram timidez 

durante a descrição oral, provavelmente pelo contato com o avaliador, e que 

apresentaram descrições com maior complexidade durante a escrita.  

        Os dados revelam diferenças importantes entre as descrições oral e 

escrita e mostram a importância de considerar essas duas modalidades 
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durante as avaliações de linguagem em contexto clínico, fato já relatado por 

Obler e Pekkala (2008). 

        A caracterização do desempenho dos grupos surgiu da necessidade de 

termos padrões de referência para a análise de indivíduos com déficits de 

linguagem. Desta forma, foram criadas curvas de desempenho levando em 

consideração 4 variáveis do discurso que identificam características dos 

indivíduos sadios; a intenção é que essas curvas possam ser utilizadas para 

a análise do discurso de lesados cerebrais com a possibilidade de 

comparação de seus desempenhos. 

        Os dados apresentados permitiram verificar que em alguns itens os 

indivíduos de diferentes grupos apresentam valores de médias ou percentis 

iguais ou relativamente próximos e desvios padrões com valores altos. O 

estudo de Mackenzie (2000) também ressaltou a presença de grandes 

desvios padrões, que ocorrem devido a variação intersubjetiva e justificam a 

necessidade de estudos com população de indivíduos sadios em grande 

número para atividades que incluam discurso.  

        No estudo de Obler et al (1994) os intervalos também foram grandes; 

em grupos com indivíduos de mesma idade e escolaridade, existiu a 

variação em relação ao número de palavras, por exemplo de 18-515 

palavras. No presente estudo tivemos variações altas como na descrição 

oral da P2, no grupo 6, com um intervalo de número de palavras de 33-507. 

        Essas diferenças no desempenho indicam que as conclusões sobre o 

discurso de sujeitos sadios devem ser baseada em amostras 

suficientemente grandes. O estudo em grupo pode mascarar diferenças 
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individuais (Mackenzie, 2000; Marini et al., 2005), entretanto é necessário 

uma vez que pretendeu-se criar referências de desempenho. 

        Um análise qualitativa em relação à quantidade de informação 

demonstrou que apenas na descrição oral da P2, em 2 grupos (G2 e G7) 

todo o conteúdo esperado (11 subtemas propostos por Forbes-McKay e 

Veneri, 2005) foi relatado. Apenas 1 sujeito em cada um desses dois grupos 

apresentou discurso com todos os subtemas. O estudo com população 

brasileira de Alves e Souza (2005) também apresentou resultados 

semelhantes, onde nenhum indivíduo conseguiu relatar todas as 

informações possíveis apresentadas na Prancha Roubo dos Biscoitos. 

        Uma hipótese que poderia justificar a pequena quantidade de 

informações de cada grupo seria a questão da interação com o avaliador, 

nesta hipótese os indivíduos deixam de falar ou escrever algumas 

informações por considerarem que o avaliador já conhece a figura. 

        Esse dado é bastante importante e deve ser considerado durante as 

baterias de avaliação, uma vez que grande parte dos sujeitos normais omitiu 

informações que eram consideradas relevantes. Isso mostra a importância 

de uma análise do que foi proposto como alvo em cada figura; muitas vezes 

o que é considerado prioritário para o examinador não é para quem está 

sendo avaliado (Alvez e Souza, 2005). 

        Não houve produção de parafasias fonêmicas em nenhum grupo 

durante as tarefas propostas, fato justificado por se tratar de sujeitos sadios 

e também relatado no estudo com população normal de Croisile et al. 

(1996). 
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        Este trabalho contribuiu para a caracterização da influência das 

variáveis sociodemográficas (idade, gênero e escolaridade) na produção do 

discurso de adultos brasileiros sadios, tendo obtido padrões de desempenho 

dos grupos nas tarefas propostas que poderão auxiliar na prática clínica. 

        Como limitações do presente estudo salientamos as variações 

sociolingüísticas que podem ter interferido nos resultados, o menor número 

de sujeitos do gênero masculino e a necessidade de incluir maior número de 

indivíduos muito idosos (> 75 anos). 

        Perspectivas de continuidade desse estudo podem ser identificadas. 

Seria interessante investigar a relação das inferências visuais e atividades 

discursivas, definir o conteúdo do discurso dos grupos, apontando assim os 

subtemas prevalentes e comparar o desempenho dos sujeitos em relação às 

pranchas utilizadas. 
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        8. Conclusões 

 

 

        - O discurso dos indivíduos sadios foi influenciado pela escolaridade, 

demonstrando a importância da consideração dessa variável em avaliações 

que contenham essa tarefa.  

 

        - O estudo contribuiu para obter referências de desempenho dos 

grupos, que poderão auxiliar profissionais na prática clínica.  

 

        -  Houve diferença entre a descrição oral e a descrição escrita das duas 

pranchas, demonstrando assim a necessidade de considerar as duas 

modalidades em avaliações do discurso 
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        9. Anexos 

Anexo A - Aprovação CAPPesq 
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
_________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
1. NOME:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M �   F  � 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO:......................................................................... Nº: ............ APTO: .............. 
BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE: .................................... 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............)............................................. 

2. RESPONSÁVEL LEGAL 
............................................................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 
............................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:....................................SEXO:  M �   F �   
DATA NASCIMENTO: ....../......./...... 
ENDEREÇO: .................................................................................... Nº.......... APTO:.................... 
BAIRRO: ............................................................... CIDADE: ......................................................... 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD(............).................................................... 

____________________________________________________________________________ 
DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Variáveis sociodemográficas na produção do 
discurso em adultos sadios. 

PESQUISADOR: Letícia Lessa Mansur 
CARGO/FUNÇÃO: Professora-Doutora. Associada do Curso de Fonoaudiologia FMUSP 
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº: 0856 
UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO � 
 RISCO BAIXO �  RISCO MAIOR � 

3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 anos 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO-HCFMUSP 
I – Objetivos do estudo 
Estamos realizando uma pesquisa para verificar como os indivíduos sadios descrevem 

figuras. Sua participação neste projeto é voluntária. Serão mostradas algumas figuras e será solicitado 
que você fale sobre elas e responda à perguntas. É de extrema importância a pesquisa com sujeitos 
sadios, pois irá contribuir com os estudos de pessoas com alterações na comunicação. 

II – Descrição dos procedimentos 
 Serão realizadas avaliações em duas etapas. Na primeira etapa o sujeito participante da 

pesquisa deverá apenas responder as perguntas solicitadas pela pesquisadora, sendo aplicados os 
instrumentos: 1. Questionário sobre o declínio cognitivo no idoso, 2. Mini-Exame do Estado Mental, 
3. Escala de Depressão Geriátrica. Após esta etapa, no mesmo dia, será aplicado: 1. Teste de Fluência 
Verbal Fonêmica e Semântica (consiste em solicitar que o indivíduo diga todos os animais e palavras 
que recordar com as letras F, A, S durante um minuto), 2. Inventário Edinburgh (consiste em 
perguntar com qual mão o sujeito realiza atividades de vida diária), e 3. Pranchas para descrição 
(quatro figuras retratando cenas diferentes, o sujeito deverá descrever tudo o que observar). As 
respostas serão gravadas utilizando um aparelho de gravação de vozes Sony. 

III – Descrição dos Riscos 
O presente estudo não oferece riscos à saúde dos sujeitos participantes. 
IV – Benefícios para o participante  

 Não há benefício direto para o participante, trata-se de estudo experimental testando a 
hipótese de que o processo de descrição de figuras pode ser influenciado pela escolaridade, idade e 
gênero dos sujeitos. O estudo com sujeitos sadios é necessário para que se crie padrões de referência 
que auxiliem no estudo de indivíduos com alterações / dificuldades.  
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 V – Garantia de acesso 
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 

para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os principais investigadores são a Dra. Letícia Lessa 
Mansur e a pesquisadora Fga. Cíntia Matsuda Toledo que podem ser encontradas no endereço do 
Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. USP R. Cipotânea n. 51. Tel 
3091-7455. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-
6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br. 

VI – Esclarecimentos dados pelo pesquisador sobre garantias do sujeito da pesquisa 
consignando:  

A participação neste estudo é voluntária e você pode desistir a qualquer momento. Se você 
não quiser participar, ou se desistir, isso não lhe causará prejuízos. Sua avaliação poderá ser marcada 
em um horário e local que sejam convenientes para você. 

O tempo que você deve dispor é de aproximadamente 30 minutos.   
Todos os resultados serão mantidos em sigilo, analisados em conjunto com outros sujeitos e 

você permanecerá anônimo em qualquer relato dos resultados da pesquisa.  
Se você quiser, informações sobre o seu desempenho, estas lhe serão fornecidas. Você tem o 

direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quanto aos resultados que 
sejam do conhecimento dos pesquisadores 

VII – Despesas e Compensações ao Participante 
 Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo e também não há 
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 
absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

VIII - Compromisso do pesquisador 
O pesquisador tem o compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente para 
esta pesquisa 

 IX- Consentimento Pós- Esclarecido 
 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo “Variáveis Sociodemográficas na produção do discurso em 
adultos sadios”. Eu discuti com a Fga. Cíntia Matsuda Toledo sobre a minha decisão em participar 
deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo 
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 
eu possa ter adquirido. 
 
-------------------------------------------------------------------------  
Assinatura do participante Data         /       /        
 
-------------------------------------------------------------------------  
Assinatura da testemunha Data         /       /        
para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 
(Somente para o responsável do projeto) 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
 
-------------------------------------------------------------------------  
Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo C - Critérios MOANS para indivíduos sadios 

  

         Critérios para classificação como normal para indivíduos de 55 anos ou mais 

 

1. Ausência de doença psiquiátrica ou neurológica em atividade 
2. Ausência de queixa de dificuldade cognitiva durante a anamnese e interrogatório 

sobre os diferentes aparelhos, e ausência, ao exame físico, de achado sugestivo de 
transtornos com potencial para afetar a cognição. 

3. Ausência de uso de medicação psicotrópica em quantidades que possam 
comprometer a cognição ou sugerir transtorno neuropsiquiátrico. 

4. Status de vida independente na comunidade. 
5. Histórias pregressas de transtornos (p.ex: alcoolismo) com potencial para afetar a 

cognição não são excluídos automaticamente desde que os transtornos não estejam 
em atividade e tenha havido recuperação sem seqüela cognitiva aparente. 

6. Doenças médicas crônicas não são excluíveis desde que a condição não seja relatada 
pelo médico como responsável por comprometimento da cognição. 
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Anexo D - Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 
�

Mini-Exame do Estado Mental – MEEM (Folstein et al., 1975) 
 

Orientação temporal – Pergunte ao indivíduo (dê um ponto para cada resposta 
correta) 

 PONTOS 

- Em que dia estamos?    1  
- Em que mês estamos?   1  
- Em que ano estamos?    1  
- Em que dia da semana estamos?    1  
- Qual a hora aproximada (considere a variação de mais ou menos uma hora)  1  
Orientação espacial – Pergunte ao indivíduo (dê um ponto para cada resposta correta)    
- Em que local nós estamos? (consultório, dormitório, sala – apontando para o chão)  1  
- Que local é este aqui? (apontando ao redor num sentido mais amplo: hospital, casa de 
repouso, própria casa).  

 1  

- Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima?   1  
- Em que cidade nós estamos?    1  
- Em que estado nós estamos?    1  
Memória imediata    
- Eu vou dizer 3 palavras e você irá repeti-las a seguir: carro, vaso, tijolo (dê 1 ponto 
para cada palavra repetida acertadamente na 1a vez, embora possa repeti-las até 3 vezes 
para o aprendizado, se houver erros) 

 3  

Atenção e cálculo    
- Subtração de setes seriadamente (100-7; 93-7; 86-7; 79-7; 72-7; 65). Considere 1 
ponto para cada resultado correto. Se houver erro, corrija-o e prossiga. Considere 
correto se o examinado espontaneamente se autocorrigir. 

 5  

Evocação das palavras    
Pergunte quais as palavras que o sujeito acabara de repetir – 1 ponto para cada.  3  
Linguagem    
Nomeação: Peça para o sujeito nomear os objetos mostrados (relógio, caneta) – 1 
ponto para cada. 

 2  

Repetição: Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que você repita depois de 
mim: “Nem aqui, nem ali, nem lá”. Considere somente se a repetição for perfeita (1 
ponto) 

 1  

Comando: “Pegue este papel com sua mão direita (1 ponto) , dobre ao meio (1 ponto) 
e coloque no chão (1 ponto)”. Total de 3 pontos. Se o sujeito pedir ajuda no meio da 
tarefa não dê dicas. 

 3  

Leitura: mostre a frase escrita “FECHE OS OLHOS” e peça para o indivíduo fazer o 
que está sendo mandado. Não auxilie se pedir ajuda ou se só ler a frase sem realizar o 
comando. 

 1  

Escrita: Peça ao indivíduo para escrever uma frase. Se não compreender o significado, 
ajude com: alguma frase que tenha começo, meio e fim; alguma coisa que aconteceu 
hoje; alguma coisa que queira dizer. Para a correção não são considerados erros 
gramaticais ou ortográficos (1 ponto).  

 1  

Copia do desenho: Mostre o modelo e peça para fazer o melhor possível. Considere 
apenas se houver 2 pentágonos interseccionados  formando uma figura de quatro lados 
(1 ponto) 

 1  

 

ESCORE 30   30  
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Anexo E - Escala de Depressão Geriátrica (GDS) – Versão reduzida 
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Anexo F – Questionário sobre Declínio Cognitivo no Idoso - IQCODE  
�
�

���������nformant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly- (Jorm, 1989*) 
 
        Agora, nós queremos que você se lembre como estava há 10 anos atrás e compare com agora. 
Abaixo, são situações em que você usa sua memória ou inteligência e nós queremos que você indique 
se estas situações melhoraram, permaneceram do mesmo jeito ou se pioraram nos últimos 10 anos. 
Observe a importância de comparar a sua performance presente com a de 10 anos atrás. Então, se há 
10 anos atrás você se esquecia onde guardava as coisas, e ainda se esquece, então isto seria 
considerado “não muito alterado”. Por favor, indique as alterações que você observou, marcando com 
um “X” na resposta apropriada. 
 

Comparada há 10 anos atrás, como você está  nas situações: 

Muito 
melhor 

(1) 

Um 
pouco 
melhor 

(2) 

Não muito 
alterado 

(3) 

Um 
pouco 
pior 
(4) 

Muito 
pior 
(5) 

1. Lembrar-se de coisas sobre a família e amigos, p. ex. 
ocupações, aniversários, endereços 

     

2. Lembrar-se de coisas que aconteceram recentemente      
3. Lembrar-se do que conversou nos últimos dias      
4. Lembrar-se de seu endereço e telefone      
5. Lembrar-se do dia e mês correntes      
6. Lembrar-se onde as coisas são guardadas usualmente      
7. Lembrar-se onde foram guardadas coisas que foram 
colocadas em locais diferentes do usual 

     

8. Saber como os aparelhos da casa funcionam      
9. Aprender como usar novos aparelhos da casa      
10. Aprender coisas novas em geral      
11. Acompanhar uma história em um livro ou na televisão      
12. Tomar decisões em problemas do dia-a-dia      
13. Manusear dinheiro para as compras      
14. Lidar com problemas financeiros, como por exemplo, 
pensão, coisas de banco 

     

15. Lidar com outros problemas matemáticos do dia-a-dia, com 
opor exemplo, saber quanta comida comprar, saber quanto 
tempo transcorreu entre as visitas de familiares e amigos 

     

16.Usar sua inteligência para entender qual o sentido das coisas      
TOTAIS      

  ÷ 16 =  
 Total geral Média 

 
Resultados > 3,41 (média) = sugestivo de déficit cognitivo 

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
* JORM, A. F.; JACOMB, P.A. - The informant questionnaire on cognitive decline in the elderly (IQCODE): Socio-
demographic correlates,reliability,validity and some norms. Psychol Med 1989;19:1015-22. 
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Anexo G - Teste de Fluência Verbal 
�
�

FLUÊNCIA VERBAL (FONOLÓGICA E SEMÂNTICA) – (Benton e Hamsher, 1978) 
 

Peça para a pessoa nomear em um minuto todos os animais que conheça.  
 
Fluência semântica - nomes de animais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL SEMÂNTICO: ___________  
 
 
INTRUSÕES, PERSEVERAÇÕES: 
_______________________________________________ 
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Anexo H – Prancha 1 (P1) - Prancha A mulher tropeçando 
�
�
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 Anexo I – Prancha 2 (P2) - Prancha O caos do trânsito 
�
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Anexo J - Subtemas das Pranchas (Forbes-McKay e Veneri,2005). 
�
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Anexo K - Critérios para transcrição - princípios do NURC / SP No.  
                          338 EF e 331 D2 

" �� ������������!�#��

OCORRÊNCIAS SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO* 

Incompreensão de palavras ou 
segmentos ( )  do nível de renda...( ) 

nível de renda nominal... 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado (com o 
gravador)  

Truncamento (havendo 
homografia, usa-se acento 
indicativo da tônica e/ou timbre) 

/ e comé/ e reinicia 

Entoação enfática Maiúscula porque as pessoas reTÊM moeda 

Prolongamento de vogal e 
consoante (como s, r) 

:: podendo aumentar para :::: ou 
mais 

ao emprestarem os... éh::: ...o 
dinheiro 

Silabação - por motivo tran-sa-ção 

Interrogação ? eo Banco... Central... certo? 

Qualquer pausa ... 
são três motivos... ou três razões... 
que fazem com que se retenha 
moeda... existe uma... retenção 

Comentários descritivos do 
transcritor ((minúsculas)) ((tossiu)) 

Comentários que quebram a 
seqüência temática da exposição; 
desvio temático 

-- --  
... a demanda de moeda -- vamos 
dar essa notação -- demanda de 
moeda por motivo 

Superposição, simultaneidade de 
vozes { ligando as linhas 

A. na { casa da sua irmã 
B.        sexta-feira? 
A. fizeram { lá... 
B.                 cozinharam lá? 

Indicação de que a fala foi tomada 
ou interrompida em determinado 
ponto. Não no seu início, por 
exemplo. 

(...) (...) nós vimos que existem... 

Citações literais ou leituras de 
textos, durante a gravação " " 

Pedro Lima... ah escreve na 
ocasião... "O cinema falado em 
língua estrangeira não precisa de 
nenhuma baRREIra entre nós"... 

* Exemplos retirados dos inquéritos NURC/SP No. 338 EF e 331 D2.     (Castilho e Preti, 1986) 
Observações: 
1. Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas (USP etc.) 
2. Fáticos: ah, éh, eh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá? você está brava?) 
3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 
4. Números: por extenso. 
5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa). 
6. Não se anota o cadenciamento da frase. 
7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa). 
8. Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto-e-vírgula, ponto final, dois pontos, vírgula. 
As reticências marcam qualquer tipo de pausa, conforme referido na Introdução. 
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Anexo L – Avaliação Descritiva proposta por Frias (2000). 
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Anexo M – Impacto da Idade na Descrição oral da Prancha 1  
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                                          NP = número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida; AS = aproximação semântica;  
                                          AF = aproximação fonêmica; AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras; RIF= repetição 
                                          imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                                          DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; 
                                          T ini.= tempo para início.   
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Anexo N – Impacto da Idade na Descrição oral da Prancha 2 
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                                         NP = número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida; AS = aproximação semântica;  
                                         AF = aproximação fonêmica; AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras; RIF= repetição 
                                         imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                                         DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; 
                                         T ini.= tempo para início.   
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Anexo O – Impacto da Idade na Descrição escrita da Prancha 1 
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                                       NP= número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica; AG = aproximação Grafêmica;  
                                       AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes;  
                                       TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase;  
                                       CF= complexidade frasal; T= tempo; n= número de sujeitos.   
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Anexo P – Impacto da Idade na Descrição escrita da Prancha 2 
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                                       NP = número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica; AG = aproximação Grafêmica;  
                                       AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes;  
                                       TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase;  
                                       CF= complexidade frasal; T= tempo; n= número de sujeitos.   
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Anexo Q – Impacto da Escolaridade na Descrição oral da Prancha 1 
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��������������������������������������������5����12�������������&�NP = número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida; AS = aproximação 
                                        semântica; AF = aproximação fonêmica; AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras;  
                                        RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                                        DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; 
                                        T ini.= tempo para início.   
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Anexo R – Impacto da Escolaridade na Descrição oral da Prancha 2 
 
 

5 �	�6 7 ( ��* ��

� �$ % 
 	$ ��
# $ % ��?� 28 * ���

� ( $ 7 ���

� �* 	, ��
2( * ����� ��&( 	7 ���� ��9 ��:�% ; �% ���3� 4<�

��

�

!��� ������ " �!"� ��� ��!!"�

�����
���� ����!�� ������ ������ ���� �

����� �������  �����  "���� ���!�!�

= ��� ��"��!�   � !� ������ ���!"��

���

!��� ��!�� ��� � �� ����

�����
���� ����� !�!!� ����� �����

����� ���!� ����� �� ��"�

= ��� ���� � �� �� ����

��

!��� ����� ���!� �� ����

�����
���� ����� ��!�� �� �����

����� ��! � ����� �� �� �

= ��� ����� ��!�� �� ����

���

!��� ��" � ����� �� ����

���"�
���� ���� ����� �� �����

����� ����� ����� �� ����

= ��� ����� ����� �� �����

/��

!��� �� �� �� ��

�����
���� ����� ����� �� ����

����� �� �� �� ��

= ��� �� �� �� ��

/��

!��� �� �� �� ��

= �����
���� �� �� �� ��

����� �� �� �� ��

= ��� �� �� �� ��

/5 �

!��� ����� ����� �� ����

�����
���� ���"� ���!� �� ����

����� �� �� �� ��

= ��� �� �� �� ��

> ���

!��� ��"�� ����� �� �����

�����
���� ����� �� !���� ��� �

����� ����� �� �� ����� ����

= ��� ����� ��� � �� ����

> ���

!��� ����� ����� �� ��!�

�� ��
���� ����� ��!�� �� ����

����� ���"� ����� �� ����

= ��� ��� � ���"� �� ����

���

!��� ����� �� �� �� ��!�

��� �
���� ����� ����� �� ����

����� ��� � ��" � �� ����

= ��� ����� ��"�� �� ����

.��

!��� ��!"� ����� �� ����

��"������ ����� ��"�� �� ��!�

����� ��!�� �� �� �� ��!�



����

�

5 �	�6 7 ( ��* ��

� �$ % 
 	$ ��
# $ % ��?� 28 * ���

� ( $ 7 ���

� �* 	, ��
2( * ����� ��&( 	7 ���� ��9 ��:�% ; �% ���3� 4<�

= ��� ���!� ����� �� ��!�

@��

!��� !��!� ���!� �� ����

- ������
���� �� ��"�� !� �����

����� ����� ���"� �� �����

= ��� ���!� ����� ���� ����

� �5 �

!��� ����� ��!�� �� ����

�����
���� ����� ��� � �� ����

����� ����� ��! � �� ����

= ��� ����� ��!�� �� ����

# ��

!���  �� � ��  � �� �����

������
���� �� �� �� �� �����

����� ����� ����� �� �����

= ��� ����� !���� ���� ���"�

���

!��� ����� �� "� !� ��!�

�����
���� ���� �� "� !� ��!�

����� ��"�� ��"�� !� ��!�

= ��� ��"�� �� �� !� ��!�

.�

!��� "����� !��"�� ��� "���!�

�����
���� " �!�� ���!�� ������ ������

����� � ��"� !"���� ������ �������

= ��� "���"� �!���� ��� ������

.����?�

!��� ����� ��!�� �� �����

�����
���� ����� ����� �� �����

����� ����� !���� �� �����

= ��� ���"� ���!� �� ����

���������������������������?Kruskal Wallis Test 
                                        Escol.= escolaridade; N.pal = número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida;  
                                        AS = aproximação semântica; AF = aproximação fonêmica; AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras;  
                                        RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                                        DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; 
                                        T ini.= tempo para início.   
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Anexo S – Impacto da Escolaridade na Descrição escrita da Prancha 1 
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                                        *Kruskal Wallis Test 
                                        NP = número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica; AG = aproximação Grafêmica;  
                                        AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes;  
                                        TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase;  
                                        CF= complexidade frasal; T= tempo.   
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Anexo T – Impacto da Escolaridade na Descrição escrita da Prancha 2 
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                                        *Kruskal Wallis Test 
                                        NP = número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica; AG = aproximação Grafêmica;  
                                        AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes;  
                                        TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase;  
                                        CF= complexidade frasal; T= tempo.   
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Anexo U – Impacto do Gênero na Descrição oral da Prancha 1 
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                                         *Mann-Whitney Test 
                                         F= feminino; M= Masculino; N.pal = número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida;  
                                        AS = aproximação semântica; AF = aproximação fonêmica; AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras;  
                                        RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                                        DPV= dificuldade por processamento visual;  EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; T ini.= tempo para  
                                         Início.   
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Anexo V – Impacto do Gênero na Descrição oral da Prancha 2 
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                                           *Mann-Whitney Test 
                                           F= feminino; M= Masculino; NP = número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida;  
                                           AS = aproximação semântica; AF = aproximação fonêmica; AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras;  
                                           RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                                           DPV= dificuldade por processamento visual;  EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; T ini.= tempo para  
                                           Início.  
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Anexo W – Impacto do Gênero na Descrição escrita da Prancha 1 
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                                        *Mann-Whitney Test 
                                        F= feminino; M= marculino; N.pal = número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica;  
                                        AG = aproximação Grafêmica; AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases;  
                                        FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual;  
                                        EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo.  
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Anexo X – Impacto do Gênero na Descrição escrita da Prancha 2 
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                                        *Mann-Whitney Test 
                                        F= feminino; M= marculino; NP = número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica;  
                                        AG = aproximação Grafêmica; AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases;  
                                        FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual;  
                                        EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo 

�

�

�

�

 



��
�

�

Anexo Y – Tabelas com o desempenho do G1 
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                            NP = número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida; AS = aproximação semântica; 
                             AF = aproximação fonêmica; AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras; RIF= repetição imediata de frases; 
                             FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual;   
                             EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; T ini.= tempo para início.   
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                             NP= número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida; AS = aproximação semântica; 
                             AF = aproximação fonêmica; AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras; RIF= repetição imediata de frases; 
                             FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual;   
                             EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; T ini.= tempo para início 
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                            NP = número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica;  AG = aproximação Grafêmica; AV= aproximação visual; 
                            RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases;  FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; 
                            QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo.  
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                            NP = número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica;  AG = aproximação Grafêmica; AV= aproximação visual; 
                            RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases;  FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; 
                            QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo.  
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Anexo Z – Tabelas com o desempenho do G2 
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                            NP = número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida; AS = aproximação semântica;  AF = aproximação fonêmica;  
                              AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras; RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos;  
                               QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; T ini.= tempo para início.   
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                             NP= número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida; AS = aproximação semântica;  AF = aproximação fonêmica;  
                               AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras; RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos;  
                                QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; T ini.= tempo para início.   
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                                 NP= número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica; AG = aproximação Grafêmica; AV= aproximação visual;  
                                 RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                                 DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo 
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                                NP = número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica; AG = aproximação Grafêmica; AV= aproximação visual;  
                                RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                                 DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo 
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Anexo AA – Tabelas com o desempenho do G3 
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                             NP= número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida; AS = aproximação semântica;  AF = aproximação fonêmica;  
                               AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras; RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos;  
                                QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; T ini.= tempo para início.   
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                            NP= número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida; AS = aproximação semântica;  AF = aproximação fonêmica;  
                               AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras; RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos;  
                                QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; T ini.= tempo para início.   
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                             N.P = número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica; AG = aproximação Grafêmica; AV= aproximação visual;  
                             RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                             DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo 
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                             NP = número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica; AG = aproximação Grafêmica; AV= aproximação visual;  
                             RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                             DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo 
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Anexo BB – Tabelas com o desempenho do G4 
 
                BB.1 - Descrição oral da Prancha 1 
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                              NP = número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida; AS = aproximação semântica;  AF = aproximação fonêmica;  
                              AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras; RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos;  
                              QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; T ini.= tempo para início.   
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                              NP = número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida; AS = aproximação semântica;  AF = aproximação fonêmica;  
                              AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras; RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos;  
                              QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; T ini.= tempo para início.   
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                               NP= número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica; AG = aproximação Grafêmica; AV= aproximação visual;  
                               RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                               DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo 
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                                NP = número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica; AG = aproximação Grafêmica; AV= aproximação visual;  
                                RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                                DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo 
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Anexo CC – Tabelas com o desempenho do G5 
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                              NP = número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida; AS = aproximação semântica;  AF = aproximação fonêmica;  
                              AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras; RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos;  
                              QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; T ini.= tempo para início.   
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                               NP = número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida; AS = aproximação semântica;  AF = aproximação fonêmica;  
                              AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras; RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos;  
                              QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; T ini.= tempo para início.   
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                                 NP = número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica; AG = aproximação Grafêmica; AV= aproximação visual;  
                                 RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                                 DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo 
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                                NP = número de palavras; FF= função fática; AS = aproximação semântica; AG = aproximação Grafêmica; AV= aproximação visual;  
                                RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                                DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo 
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Anexo DD – Tabelas com o desempenho do G6 
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                              NP= número de palavras; FF= função fática; P= pausa; PP= pausa preenchida; AS = aproximação semântica;  AF = aproximação fonêmica;  
                              AV= aproximação visual; RIP= repetição imediata de palavras; RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos;  
                              QI = quantidade de informação; DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo; T ini.= tempo para início 
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                                DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo 
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Anexo FF – Desempenho do G8 
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                                 RIP= repetição imediata de palavras;  RIF= repetição imediata de frases; FI= frases irrelevantes; TI= termos indefinidos; QI = quantidade de informação;  
                                 DPV= dificuldade por processamento visual; EF= extensão da frase; CF= complexidade frasal; T= tempo 
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