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RESUMO 

 

Siqueira MLS. Desempenho de indivíduos com lesão de hemisfério direito versus 

hemisfério esquerdo na compreensão de inferências escritas [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

 

INTRODUÇÃO: A literatura mostra que sujeitos com lesão cerebral à direita 

apresentam alteração na realização de inferências. Porém, pesquisas mais recentes com 

neuroimagem demonstram co-ativação dos hemisférios durante o processamento 

inferencial, nos indivíduos saudáveis. Estudos comparativos sobre os efeitos das lesões 

no hemisfério direito e hemisfério esquerdo em tarefas de compreensão de inferências 

durante a leitura são escassos. Os objetivos deste estudo foram: (1) Comparar o 

desempenho de pacientes com lesão de hemisfério esquerdo (LHE), lesão de hemisfério 

direito (LHD) e sujeitos cognitivamente saudáveis (GC) na tarefa de compreensão de 

inferências escritas; (2) Analisar a correlação entre as funções cognitivas e o 

desempenho no teste de compreensão de inferências escritas e (3) Analisar a influência 

da idade, escolaridade e local de lesão na mesma tarefa. MÉTODOS: A amostra foi 

composta por 75 sujeitos divididos em três grupos: 25 indivíduos com LHE, 25 

indivíduos com LHD e 25 sujeitos para grupo-controle (GC). Os indivíduos foram 

avaliados por meio do instrumento “Gerenciamento do Implícito”, designado para 

avaliar a compreensão de inferências durante a leitura. O teste é constituído por 20 

textos curtos, demonstrando cenário de um fato ou situação-problema. Os pacientes 

responderam a questões que demandam diferentes tipos de raciocínio inferencial, sendo: 

explícitas (não exigem raciocínio inferencial propriamente dito), lógicas (exigem 

raciocínio lógico e processos de dedução), pragmáticas (exigem induções a partir de 

conhecimentos comuns e contextualização), distratoras (a informação solicitada não está 

contida no texto) e “outras” (requerem gerenciamento concomitante das operações 

lógicas e pragmáticas). Para avaliação cognitiva e posterior correlação com o teste de 

compreensão de inferências, foi utilizado o Cognitive Linguistic Quick Test (CLQT), 

que verifica os domínios:  atenção, memória, funções executivas, linguagem e 

habilidades visuoespaciais. RESULTADOS: Em relação ao desempenho no teste de 

compreensão de inferências, os três grupos se diferenciaram nas questões lógicas, 

pragmáticas, “outras” e nas pontuações totais, sendo que o grupo LHD apresentou pior 

desempenho que o grupo LHE, e ambos tiveram piores escores que o GC. Os grupos 

LHD e LHE não se diferenciaram nas questões explícitas e distratoras, porém tiveram 

desempenho inferior em relação ao GC. Quanto às correlações com o CLQT, na análise 

geral da amostra, todos os domínios cognitivos foram relacionados com todos os tipos 

de questões do teste de compreensão de inferências, especialmente as questões lógicas, 

pragmáticas, “outras” e pontuação total. Na análise por grupos, houve influência da 

atenção para os três grupos, as habilidades visuoespaciais afetaram os escores dos 



 

 

 

grupos LHE e LHD, a memória e as funções executivas influenciaram o desempenho do 

grupo LHD e a linguagem afetou o desempenho do grupo LHE. Apenas a escolaridade 

influenciou o desempenho da amostra como um todo. CONCLUSÕES: Os resultados 

demonstram que há certa dissociação dos hemisférios no processamento inferencial e 

que lesões em ambos os hemisférios podem acarretar dificuldades na realização das 

inferências durante a leitura. Porém, pacientes com LHD apresentam dificuldades no 

processamento de inferências mais complexas, o que nos leva à interpretação da 

contribuição deste hemisfério em tarefas de maior demanda cognitiva. A capacidade de 

compreensão de inferências está correlacionada com todas as habilidades cognitivas e a 

escolaridade afeta o desempenho da amostra como um todo. 

  

Descritores: Fonoaudiologia; Linguagem; Cognição; Avaliação; Testes de Linguagem; 

Leitura; Compreensão; Acidente Vascular Cerebral; Lesões Encefálicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

Siqueira MLS. Performance of individuals with right hemisphere versus left hemisphere 

lesion in written inference comprehension [Thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de Sao Paulo; 2017. 

 

 

INTRODUCTION: Literature shows that subjects with right brain damage present 

inference difficulties. However, more recent neuroimaging research demonstrates co-

activation of hemispheres during inferential processing in healthy individuals. 

Comparative studies on the effects of right- and left-hemisphere lesions on tasks of 

reading comprehension of inferences are scarce. The objectives of this study were: (1) 

To compare the performance of patients with left hemisphere lesion (LHL), right 

hemisphere lesion (RHL) and healthy subjects in a task of reading comprehension of 

inferences; (2) To analyze the correlation between cognitive functions and performance 

on this inference comprehension test; and (3) To analyze the influence of age, education 

and local of lesion on the same task. METHODS: The sample consisted of 75 subjects 

divided into three groups: 25 subjects with LHL, 25 subjects with RHL and 25 control 

subjects (CG). Individuals were assessed using the "Implicit Management" test, 

designed to evaluate comprehension of inferences during reading. The test consists of 

20 small texts, demonstrating a scenario of a fact or a problem situation. Patients 

answered questions that demand different types of inferential reasoning: explicit (not 

requiring inferential reasoning per se), logical (requiring logical reasoning and 

deduction processes), pragmatic (requiring inductions from common knowledge and 

contextualization), distracting (the requested information is not contained in the text) 

and "other" (requiring concomitant management of logical and pragmatic operations). 

The Cognitive Linguistic Quick Test (CLQT) was used for cognitive evaluation and 

correlation with the inference comprehension test. The CLQT assesses the domains of 

attention, memory, executive functions, language, and visuospatial abilities. 

RESULTS: Regarding performance in the inference comprehension test, the three 

groups differed in the logical, pragmatic, "other" questions, and in the total scores. The 

RHL group performed worse than the LHL group, and both had worse scores than the 

CG. The RHL and LHL groups did not differ in explicit and distracting questions, but 

they had lower performances when compared to the CG. In the overall analysis of the 

sample, all cognitive domains of the CLQT were related to all types of questions in the 

inference comprehension test, especially logical, pragmatic, "other" questions, and total 

score. In the group analysis, in the LHD group, memory was correlated with 

performance in logical questions; attention, memory, executive functions and 

visuospatial skills were correlated with performance in “other” questions. In the LHE 

group, attention and visuospatial skills were more related to pragmatic questions. Only 

education influenced the performance of the sample as a whole. CONCLUSIONS: 



 

 

 

Results showed a certain dissociation between hemispheres in inferential processing, 

and that lesions in both hemispheres may lead to difficulties in inference making during 

reading. However, patients with RLH presented difficulties in processing more complex 

inferences, which suggests the contribution of this hemisphere in tasks with greater 

cognitive demand. The ability to comprehend inferences was correlated with all 

cognitive abilities, and education affected the performance of the whole sample on the 

inference comprehension test.  

 

Descriptors: Speech, Language and Hearing Sciences; Language; Cognition; 

Evaluation; Language Tests; Reading; Comprehension; Stroke; Brain Injuries.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

O acidente vascular encefálico (AVE) configura-se como primeira causa de 

morte e incapacidade no Brasil, gerando importante impacto econômico e social 

(Bensenõr et al., 2015). 

Entre as sequelas do AVE, destacam-se as alterações de linguagem e 

comunicação. Algumas habilidades linguísticas exigem cooperação dos dois 

hemisférios, como o processamento léxico-semântico e discursivo (Joanette et al., 2007; 

Belin et al., 2008). Entre os pré-requisitos essenciais para a compreensão plena do 

discurso está a compreensão de inferências (van Dijk, Kintsch, 1983). Inferências são 

representações mentais que o leitor constrói na compreensão de um texto, a partir da 

aplicação dos seus próprios conhecimentos somados às informações explícitas da 

mensagem, possibilitando estabelecer relações e associações para compreensão de uma 

informação implícita (Gutierrez-Calvo, 1999). 

A literatura mostra de forma consistente que indivíduos com lesão de HD 

(LHD) apresentam dificuldades na realização de inferências quando comparados aos 

indivíduos normais (Brownell et al., 1986; Beeman, 1993; Lehman-Blake, Tompkins, 

2001; Tompkins et al., 2001;  Keil et al, 2005; Blake, 2009; Ribeiro et al., 2015). No 

entanto, alguns estudos comparativos mostram que pacientes com lesão em HE (LHE) 

também apresentam dificuldades no processamento inferencial (Saldert, Ahle´n, 2007; 

Goel et al., 2007; Hamel, Joanette, 2007). 

Adicionalmente, pesquisas realizadas em indivíduos normais, com técnicas 

de  neuroimagem e outros métodos que avaliam o funcionamento cerebral, têm 

demonstrado co-ativação dos hemisférios durante o processamento das inferências, com 

participação de uma ampla rede neural do HE (especialmente lobos frontal e temporal) e 

áreas adicionais do HD em situações que implicam a compreensão de materiais mais 

complexos (Beeman et al., 2000; Mason, Just, 2004; Sundermeier et al., 2005; Virtue, 

van den Broek, 2005; Virtue et al., 2006a; Virtue et al., 2006b; Virtue et al., 2008; 

Shears et al., 2008; Friese et al., 2008; Ferstl et al., 2008; Jin et al., 2009; Powers et al., 

2012; Virtue et al., 2012; Jang et al., 2013; Gouldthorp, 2015). 

Também sabe-se que o processamento inferencial é uma tarefa que exige alta 

demanda cognitiva (Schmalhofer, Perfetti, 2007). Diversos estudos mostram 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brownell%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3955344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gardner%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3955344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lehman-Blake%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11407568
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lehman-Blake%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11407568
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gouldthorp%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25403249
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participação da memória operacional no processo de realização de inferências em 

sujeitos com e sem lesão cerebral (Singer et al., 1992; Tompkins et al., 1994; Singer, 

Ritchot, 1996; Estevez, Calvo, 2000; Calvo, 2001; Virtue et al., 2006b; Saldert, Ahle´n, 

2007; Blake, 2009; Barreyro et al., 2012). Entretanto, a análise da relação desta 

habilidade com o restante das funções cognitivas é pouco estudada e deve ser 

aprofundada. 

Além dos efeitos dos diferentes locais de lesão em ambos os hemisférios, 

variáveis sóciodemográficas como idade e escolaridade podem influenciar a 

compreensão das inferências. Estudos evidenciam que sujeitos mais idosos apresentam 

falhas no processamento inferencial (Connelly et al., 1991; Hamm e Hasher, 1992; Mc 

Ginnis e Zelinski, 2003; McGinnis, 2012; Silagi et al., 2014), assim como sujeitos com 

baixa escolaridade (Silagi et al., 2014; Ribeiro et al., 2014).   

Tendo em consideração o exposto, as hipóteses deste trabalho foram: 

1) Lesões em ambos os hemisférios podem acarretar dificuldades na 

compreensão de inferências de diferentes tipos durante a leitura, havendo dissociação do 

desempenho na qual pacientes com LHD podem apresentar maior dificuldade na 

compreensão de  inferências mais complexas.  

2) Todas as funções cognitivas estão correlacionadas com a capacidade de 

compreesão de inferências durante a leitura, tanto para os pacientes com lesão cerebral 

quanto para os sujeitos normais. 

3) A idade e a escolaridade influenciam a capacidade de compreensão de 

inferências durante a leitura, tanto para os pacientes com lesão cerebral quanto para os 

sujeitos normais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1453971
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8961818
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8961818
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ritchot%20KF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8961818
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barreyro%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22774420
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2. OBJETIVOS 

 

1) Comparar o desempenho de indivíduos com LHE, indivíduos com LHD e 

indivíduos cognitivamente saudáveis em tarefa de compreensão de inferências textuais 

escritas.   

2) Analisar a correlação entre o desempenho cognitivo (atenção, memória, 

linguagem, funções executivas e habilidades visuoespaciais) com o desempenho no 

teste de compreensão de inferências textuais escritas nos indivíduos com LHE, 

indivíduos com LHD e indivíduos cognitivamente saudáveis. 

3) Analisar os efeitos da idade, escolaridade e local de lesão em indivíduos 

com LHE, indivíduos com LHD e indivíduos cognitivamente saudáveis em tarefa de 

compreensão de inferências textuais escritas.   
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 Acidente vascular encefálico 

O acidente vascular encefálico (AVE) é definido como alteração focal 

transitória ou definitiva de uma área cerebral, devido a uma condição patológica dos 

vasos sanguíneos (Ropper, Samuels, 2009).  

O AVE pode ser causado tanto por obstrução do fluxo de sangue para o 

cérebro (oclusão arterial) quanto por ruptura dos vasos sanguíneos, com consequente 

sangramento no parênquima cerebral. Portanto, há dois tipos principais de AVE: 

isquêmico e hemorrágico.  

Os fatores de risco para o AVE são bem definidos e incluem hipertensão 

arterial sistêmica, histórico familiar de ocorrência de AVE, hiperlipidemia, diabetes 

mellitus, alterações cardíacas, etilismo, uso de contraceptivo oral, tabagismo, 

sedentarismo, obesidade, estresse, idade, raça, condições genéticas como anemia 

falciforme e uso de cocaína e anfetaminas (Yusuf et al., 1998).  

Devido à alta incidência dos fatores de risco, o AVE é um problema de 

saúde mundial, atingindo cerca de 16 milhões de pessoas a cada ano. No Brasil, apesar 

do declínio nas taxas de mortalidade nas últimas décadas, o AVE mantém-se como 

primeira causa de morte e incapacidade, o que gera grande impacto econômico e social 

(Lotufo, 2005; Pontes-Neto et al., 2008; Bensenõr et al., 2015). 

As sequelas do AVE abrangem déficits motores (paresias e plegias) e 

sensoriais (parestesias), alterações linguístico-cognitivas, disfagia, epilepsia, infecções e 

alterações neuropsiquiátricas como depressão, apatia e ansiedade (Barker-Collo, 2007; 

Radanovic, 2015). As alterações cognitivas mais prevalentes são alterações de 

linguagem (afasias), comunicação, memória, praxias, funções executivas e atenção (Nys 

et al., 2005).  

Os graus das sequelas podem ser leves, moderados e graves (Mayo et al., 

2002; Lotufo, 2013), dependendo de fatores como área cerebral afetada, extensão da 

lesão, tempo do atendimento inicial, idade e escolaridade (Peña-Casanova, 2005). 

Quanto à recuperação funcional, Barros (2003) aponta que 15% dos pacientes não 

apresentam nenhum grau de incapacidade após o AVE, 37% apresentam incapacidades 

leves (com alguma limitação funcional, mas permanecem capazes de autocuidado), 16% 
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apresentam incapacidade moderada (conseguem deambular, mas necessitam de algum 

grau de ajuda no autocuidado) e 32% apresentam incapacidade grave (dependem de 

auxílio para deambular e são incapazes de realizar autocuidado, ou estão restritos ao 

leito).  

Estudos sobre a recuperação da linguagem após o AVE apontam para 

melhora mais evidente da compreensão oral em relação às demais habilidades 

linguísticas após seis meses de lesão, seguida pela melhora da repetição e fluência de 

fala (Sul et al., 2016). Smania et al. (2012) verificaram que o período de 2 anos após a 

lesão é caracterizado pela melhora parcial da nomeação e da leitura e, nos anos 

subsequentes, podem ser observados ganhos na fala espontânea.  

 

3.2 Processamento da leitura: decodificação e compreensão 

A demanda de alfabetização tem crescido nos últimos anos, sendo a leitura 

proficente um fator importante para o desenvolvimento de aspectos profissionais, 

sociais e pessoais de um indivíduo (Westby, 2004).  

A leitura abrange dois processos: a decodificação e a compreensão. A 

decodificação se refere aos processos de reconhecimento da palavra escrita. A 

compreensão é o processo pelo qual as palavras, sentenças ou textos são interpretados 

(Gough, Tunmer, 1986). 

A decodificação inclui habilidades metalinguísticas e cognitivas, como a 

consciência fonológica, nomeação rápida e automática e domínio do conhecimento 

gramatical, morfológico e sintático (Capellini et al., 2007).  

Coltheart (1984) propôs duas rotas possíveis para o reconhecimento de 

palavras: (1) rota lexical, em que o símbolo é reconhecido por meio de um processo 

visual direto e a representação da palavra no léxico ortográfico, sendo utilizada para 

palavras familiares e de alta frequência; e (2) rota perilexical, que  implica o processo de 

conversão grafema-fonema, utilizado especialmente para palavras novas e de baixa 

frequência.  

A consciência fonológica é uma competência metalinguística que possibilita 

o acesso consciente ao nível fonológico da fala e à manipulação cognitiva das 

representações neste nível. As habilidades fonológicas incluem tarefas de adição, 

subtração, manipulação e transposição de fonemas (Graaf et al., 2011). 
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A nomeação automática rápida é definida como a capacidade de nomear 

determinados estímulos em alta velocidade, como cores, números, letras, dígitos ou 

objetos (Willburger et al., 2008). Este tipo de tarefa está relacionada com o 

desenvolvimento do conhecimento ortográfico (Denckla, 1999). Uma vez alcançada 

a automaticidade na decodificação, espera-se que o leitor tenha uma adequada 

compreensão do texto, o que exige conhecimento do vocabulário, das estruturas 

morfológicas e dos padrões sintáticos da língua (Westby, 2004). 

Indivíduos com maior domínio do conhecimento gramatical e morfológico 

são capazes de analisar e decompor (ou segmentar) palavras desconhecidas em unidades 

de significado familiares (prefixos, raízes e sufixos), e então derivar o significado dessas 

palavras, permitindo a ampliação do léxico (Singson et al., 2000). O conhecimento 

sintático também influencia a compreensão de sentenças e textos e os leitores devem ser 

capazes de detectar erros e utilizar corretamente a informação gramatical (Tunmer et al., 

1987). 

A leitura proficiente com compreensão pressupõe  domínio de etapas em 

níveis crescentes de complexidade. Sem a capacidade de decodificar, não se pode 

entender as relações gramaticais e semânticas no texto, e sem o entendimento das 

relações semânticas, não se pode integrar idéias (Westby, 2004). 

Além da habilidade de decodificar e compreender as relações semânticas e 

gramaticais entre as palavras, o leitor deve ser capaz de realizar inferências para 

interpretar, analisar, sintetizar, integrar e preencher as lacunas de informações 

implícitas, o que completa o processo de compreensão (Van Dijk,  Kintsch, 1983). 

 

3.3 Alterações de linguagem decorrentes de lesão em HE 

O HE é considerado especializado para a linguagem na maioria dos sujeitos 

destros. Atua como principal mediador da função verbal e raciocínio analítico (Indefrey, 

Levelt, 2000), estando relacionado aos aspectos formais de processamentos da 

compreensão e expressão da fala, leitura e escrita, quanto aos aspectos fonológicos 

(combinação dos sons para a formação de palavras), morfológicos (regras de formação 

lexical), sintáticos (regras de organização de frases) e semântico-denotativos 

(significados), além de estar implicado na programação motora da fala (Lecours, 2000; 

Caplan et al., 2007; Mendonça, 2005; Rousseaux et al, 2010; Duffy, 2013).   
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A alteração de linguagem causada por dano cerebral no hemisfério 

dominante denomina-se afasia. A afasia está associada a lesões em território de artéria 

cerebral média do HE das quais resultam alterações de  forma, conteúdo e uso da 

linguagem nos planos receptivo e expressivo (Benson, Ardila, 1996; Ardila, 2014).  

A afasia representa uma das sequelas mais importantes após um quadro de 

AVE, com incidências entre 30% a 55%, dependendo do tempo de lesão (Pedersen et 

al., 1995; Jacques, Cardoso, 2011; Flowers et al., 2013).  

Goodglass e Kaplan (1983) classificaram as afasias em “fluentes” e “não 

fluentes”, segundo as áreas de lesão e agrupamentos sindrômicos típicos. As lesões 

anteriores à fissura sylviana correspondem às afasias não fluentes, nas quais predomina 

o prejuízo de expressão. Lesões posteriores à fissura sylviana originam as afasias 

fluentes, em que há maior alteração da compreensão. As lesões na região perisylviana 

provocam prejuízo da repetição, e lesões que não acometem a área perisylviana cursam 

com quadros sem alteração da repetição. 

Além da consideração sobre os locais de lesão, a classificação tradicional 

das afasias baseia-se na análise do desempenho em linguagem espontânea, 

compreensão, repetição e denominação (Ortiz et al., 2005; Peña-Casanova et al., 2005).  

Desta forma, os principais tipos de afasia decorrentes de lesões 

predominantemente anteriores (frontais) são a afasia de Broca (déficit na produção 

complexa da sintaxe e do discurso narrativo) e a afasia transcortical motora (déficit 

gerativo e de iniciação da fala, com relativa preservação da repetição). As lesões 

predominantemente posteriores (temporais e parietais) levam à afasia de Wernicke 

(prejuízo predominante da compreensão com desordem do processamento semântico), 

afasia transcortical sensorial (desordem do processamento semântico com maior 

preservação da repetição) e afasia de condução (desordem do processamento fonológico 

e da memória verbal de curto prazo, com prejuízo importante da repetição). Por fim, as 

lesões ântero-posteriores (fronto-parieto-temporais) são responsáveis pela afasia global 

(alteração grave da compreensão e da produção da linguagem), afasia transcortical mista 

(alterações da compreensão e produção, com melhor desempenho em repetição) e afasia 

anômica (déficit de recuperação lexical a partir do sistema semântico) (Mansur,  

Radanovic, 2004; Ardila, 2014).  
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3.4 Alterações da comunicação decorrentes de lesão em hemisfério direito 

Enquanto o HE está mais implicado em aspectos linguísticos estruturais, o 

HD está mais relacionado aos processos comunicativos e pragmáticos da linguagem 

(Joanette et al., 1993; Joanette et al., 1996;  Fonseca, Parente, 2007a; Joanette et al., 

2008). Os estudiosos de alterações de linguagem decorrentes de lesão do HD preferem 

denominar esses quadros “distúrbio da comunicação” ou “afasias pragmáticas” por 

entenderem que elas se diferenciam das afasias clássicas  (Joanette et al.,  1999).  

Os distúrbios da comunicação resultantes de lesão de HD não seguem uma 

subclassificação como nas afasias, porém estudos têm tentado agrupar os déficits  

levando em conta processamentos comunicativos discursivos, pragmático-inferenciais, 

léxico-semânticos e prosódicos, que podem estar alterados de maneira isolada ou em 

conjunto (Côté et al., 2007). Estima-se que 50% dos sujeitos com lesão à direita tenha 

um ou mais déficits comunicativos (Ferré et al., 2009). 

Em relação ao discurso, os pacientes com LHD apresentam déficits tanto em 

compreensão quanto em produção (Rogalski et al., 2010; Fonseca et al., 2007b). As 

características do discurso incluem desrespeito às regras de coerência, desvio do tópico 

central e discurso tangencial, digressões e confabulações, redução do conteúdo 

informativo com dificuldade de elaboração da macroestrutura e desrespeito à troca de 

turnos na conversação (Joanette,1986; Joanette, Goulet, 1990; Roman, 1987; Sherrat, 

1990; Angeleri et al., 2008; Barnes, Armstrong, 2010).  

Quanto aos aspectos pragmático-inferenciais, são observadas dificuldades 

na compreensão de sentidos não-literais, intenções comunicativas, humor e moral em 

fábulas, sarcasmos e ironia, metáforas, atos de fala indiretos e inferências (Winner, 

Gardner, 1977; Hisrt et al., 1984; Brookshire, Nicholas, 1984; Brownell et al., 1986; 

Weylman, 1989; Beeman, 1993; Bottini et al., 1994; Chantraine et al., 1998; Lehman-

Blake, Tompkins, 2001; Tompkins et al., 2001; Champagne et al, 2003a ; Gagnon et al., 

2003; Keil et al, 2005; Cheang, Pell, 2006; Blake, 2009; Ribeiro et al., 2015). 

As alterações do processamanto prosódico em pacientes com LHD se 

expressam mais na prosódia emocional do que na linguística. O comprometimento da  

prosódia emocional está relacionado à compreensão e expressão de estados emocionais 

e os pacientes podem apresentar entonações diferentes dos padrões pré-lesão, tendendo 

à monotonia ou à hiperprosódia. Quanto ao prejuízo da prosódia linguística, podem ser 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brownell%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3955344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gardner%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3955344
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observadas dificuldades na diferenciação das modalidades interrogativas, afirmativas e 

imperativas (Pell, 1999; Pell 2005; Ross, Monnot, 2008). 

Por fim, em relação aos aspectos léxico-semânticos, os pacientes com LHD 

podem apresentar dificuldades para completar frases, definir palavras, realizar 

associações palavra-imagem, lidar com relações de antonímia, gerar listas de categorias 

semânticas pouco frequentes, resolver ambiguidades lexicais e julgar a congruência com 

o contexto. Esses pacientes apresentam tendência em usar palavras menos prototípicas, 

com relações menos específicas e mais tangenciais (Hough, 1994; Kiran, Thompson, 

2003; Tompkins et al., 2006). 

 

3.5 Cooperação inter-hemisférica na linguagem 

Apesar da especialização hemisférica para algumas tarefas linguísticas ser 

bem estabelecida, estudos mostram que a integridade e a cooperação de ambos os 

hemisférios é fundamental para o processamento da linguagem, especialmente em 

tarefas léxico-semânticas e discursivas (Atchley et al., 2001; Kahlaoui et al., 2008). 

Em relação ao processamento léxico-semântico, os estudos com 

neuroimagem apontam para distribuição semântica ampla em ambos os hemisférios, e 

constatam ativação condicionada ao tipo de palavra. Assim sendo, o HE estaria 

relacionado ao processamento de palavras mais literais, convencionais e verbos e o HD 

se encarregaria do processamento de palavras mais abstratas, metafóricas e ambíguas 

(Nieto, 1999; Querné, 2000; Sereno, 2000). A participação de ambos os hemisférios 

também foi evidenciada nas provas de fluência verbal semântica e fonêmica, e também 

na prova de fluênca verbal livre (Lifrak, Novelly, 1984; Tucha et al., 1999; Baldo et al., 

2001; Zimmerman et al., 2014), assim como em provas de nomeação (Obler et al., 

2010; Donelly et al., 2011). 

Quanto ao processamento discursivo, estudos mostram participação de 

ambos os hemisférios tanto para compreensão como para a produção do discurso (Belin 

et al., 2008; Marangolo, 2010). Para a comunicação efetiva, aspectos mais literais, 

concretos e textuais estruturais seriam ativados pelo HE, enquanto o HD seria mais 

associado às habilidades pragmáticas, prosódicas e uso contextualizado da linguagem 

(Ansaldo et al., 2002; Marini et al., 2005). Entre os pré-requisitos essenciais para a 

compreensão plena do discurso está o raciocínio inferencial (van Dijk, Kintsch, 1983), 

tema do presente estudo.  
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Os próximos capítulos aprofundarão o conceito das inferências, discutirão o 

papel dos hemisférios cerebrais, assim como a influência dos fatores cognitivos e sócio-

demográficos nesta habilidade.   

   

3.6 Definição e classificação das inferências 

Segundo Gutiérrez-Calvo (1999), inferências são representações mentais 

que o ouvinte / leitor constrói na compreensão de um texto, a partir da aplicação de seus 

próprios conhecimentos e contexto discursivo, somados às informações explícitas da 

mensagem, possibilitando estabelecer relações e associações para a compreensão de 

uma informação implícita. 

Existem diversos outros conceitos sobre inferências na literatura. É possível 

observar que em quase todas as definições há pelo menos três características em 

comum: (1) acréscimo de novas informações aos dados já apresentados; (2) 

preenchimento de lacunas de informação para conexões das mensagens implícitas e (3) 

associação com o conhecimento de mundo e experiências do indivíduo. 

O quadro a seguir sintetiza as principais definições de inferências:  

    

Quadro 1 – Principais definições de inferências 

Autores (ano) Definições 

Grice (1975) Processos mentais que facilitam a ativação da informação e são essenciais para a 

coerência conversacional.   

Brown e Yule (1983) Inclusão de informação na representação mental de um texto, sem uma menção específica 

a ela. 

Marcuschi (1989) Processos cognitivos que auxiliam na construção de representação semântica baseada na 

informação textual e no contexto, sendo a capacidade de reconhecimento da intenção 

comunicativa do interlocutor.  

McKoon e Ratcliff 

(1992);  Shiro (1994) 

Pedaço de informação que não é afirmado de forma explícita e inclui uma série de 

fenômenos envolvidos para acréscimo de novos conceitos e conexão das partes entre si. 

Kintsch (1998) Processos de geração que computam nova informação sobre as bases do texto e 

informação de segundo plano relevante a partir do conhecimento de mundo na memória 

de longo prazo. 

Beeman (1993); 

Sperber (1996);  

Jurado, Bustamante, 

Perez (1998) 

Habilidade de analisar além da informação dada, através de associações baseadas em 

conhecimento de mundo, premissas e deduções sobre um determinado assunto, outros 

fatores contextuais e recursos do próprio texto. 

Macedo (1999) Atividade cognitiva e intencional, representando uma habilidade essencial na tomada de 

decisão em situação-problema, pois o indivíduo precisa mobilizar recursos a partir de 

julgamentos, raciocínios e interpretação de informações para responder adequadamente 

aos objetivos do contexto comunicativo. 

Frederiksen (2003) Construção de uma informação semântica (conceitos, estruturas proposicionais ou 

componentes de proposições) para gerar uma nova informação semântica.  

Ferreira, Dias (2004) Construção de novos conhecimentos a partir de dados previamente existentes na memória 

do sujeito e de suas experiências prévias, os quais são ativados e relacionados às 

informações veiculadas pelo texto 
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Quanto à classificação, diversos tipos de inferências também são descritos na 

literatura. A nomenclatura dos principais tipos de inferências citados nos estudos 

abordados nesta pesquisa estão sintetizados no quadro abaixo:     

 

Quadro 1 – Principais tipos de inferências 

 

 

3.7 A participação do HE e HD na geração de inferências 

Diversos estudos mostram que pacientes com lesão cerebral à direita 

apresentam dificuldade para compreender inferências, independentemente da 

modalidade de entrada do estímulo, conforme mostrado nos parágrafos a seguir. 

Brownell et al. (1986) testaram a capacidade de raciocínio inferencial de 

pacientes com LHD durante a leitura, por meio da análise de pares de frases que 

induziam a uma inferência correta ou incorreta. Os resultados mostraram que, em 

contraste com os controles normais, os pacientes com LHD têm mais dificuldades para 

responder a questões de inferência (especialmente aquelas que induziam a inferências 

Tipo de inferência Definição Estudos 

Causais Baseiam-se no estabelecimento de um efeito para uma 

causa. São subdivididas em inferências preditivas 

(informações sobre resultados de eventos para 

predizer consequências futuras) e  inferências de 

coerência ou ponte (preenchimento das informações 

ausentes para resolver uma contradição entre uma 

premissa e um estado alterado, utilizando informações 

prévias do texto). 

Beeman et al. (2000) 

Lehman-Blake e Tompkins 

(2001) 

Sundermeier et al. (2005)  

Virtue et al. (2006a)  

Virtue et al. (2006b) 

Shears et al. (2008)  

Blacke (2009)  

Jin et al. (2009)  

Powers et al (2012) 

 

Emocionais  Baseiam-se na percepção implícita de estados de 

emoção dos personagens. 

Hielscher (2004) 

Elaborativas  Baseiam-se em elaborações ou preposições 

adicionais, que enriquecem o conteúdo da mensagem, 

porém não contribuem para sua coerência. 

Saldert e Ahlsén (2007) 

 

Transitivas  Baseiam-se em raciocínio dedutivo para determinar a 

validade de uma conclusão.  

Goel et al. (2007) 

 

Anafóricas  Baseiam-se na determinação de que uma 

pessoa/objeto são os mesmos citados em outra 

sentença. 

Virtue e van den Broek 

(2005) 

 

Lógicas  Baseiam-se na aplicação de regras formais de 

raciocínio e possuem um grau máximo de certeza. 

Duchene May-Carle (2000) 

Hamel e Joanette (2007) 

Ribeiro et al. (2015) 

Pragmáticas  Baseiam-se no conhecimento comum das pessoas e 

frequentemente são altamente prováveis, porém não 

pressupõem absoluta certeza. 

Duchene May-Carle (2000) 

Hamel e Joanette (2007) 

Ribeiro et al. (2015) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brownell%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3955344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lehman-Blake%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11407568
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incorretas), do que responder a perguntas sobre o conteúdo pontual das passagens, 

provavelmente pela dificuldade em revisar o conhecimento adquirido anteriormente, à 

luz de novas informações.  

Beeman (1993) comparou o desempenho de pacientes com LHD e sujeitos 

normais em uma tarefa de compreensão auditiva de histórias. Os sujeitos deveriam 

ouvir histórias e reponder a questões inferenciais e explícitas. Posteriormente, deveriam 

realizar uma tarefa de decisão lexical de palavras relacionadas ou não relacionadas à 

história. Os pacientes com LHD apresentaram maior dificuldade nas questões 

inferenciais e respondiam mais lentamente às palavras relacionadas às inferências na 

tarefa de decisão lexical em relação ao grupo-controle. Os autores  interpretaram os 

resultados como falha de ativação semântica necessária para extrair as inferências nos 

pacientes com  LHD. 

Lehman-Blake e Tompkins (2001) avaliaram a compreensão de inferências 

preditivas em 13 adultos com LHD e 11 adultos normais, em uma tarefa de leitura de 

narrativas breves. Os resultados mostraram que os pacientes com LHD apresentaram 

maior geração de inferências quando estas eram relacionadas às informações lidas mais 

recentemente, comparativamente às informações lidas mais anteriormente. Menor 

capacidade de retenção das inferências também foi observada neste grupo. Indivíduos 

com maior capacidade de compreensão e memória operacional conseguiram manter as 

inferências por mais tempo para chegar à compreensão. 

Blacke (2009) avaliou 14 sujeitos com LHD pareados a 14 sujeitos saudáveis 

na compreensão de inferências preditivas durante a leitura de histórias com alta 

previsibilidade ou baixa previsibilidade. O grupo com LHD apresentou maior ativação 

das inferências nas condições altamente previsíveis, enquanto os sujeitos mormais 

apresentaram geração de inferências em histórias com alta e baixa previsibilidade.  

Ribeiro et al. (2015) analisaram a compreensão de inferências lógicas e 

pragmáticas em sujeitos normais e com LHD por meio de estímulos pictóricos e 

verficaram que o grupo com LHD apresentou pior desempenho em ambos os tipos de 

inferências.  

Mais recentemente, as pesquisas têm comparado pacientes com LHD e LHE, 

como exposto abaixo.  

Hielscher (2004) investigou o desempenho de pacientes com lesões corticais 

em HD e HE em tarefas de percepção da emoção pela compreensão de inferêcias 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lehman-Blake%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11407568
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tompkins%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11407568
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durante a leitura. A amostra foi composta por 21 sujeitos com LHE, 26 sujeitos com 

LHD e 27 controles. O autor analisou o tempo de leitura e de decisão lexical referentes 

às inferências em 24 textos construídos para avaliar o processamento de humor, em 

situações que demonstram antecedentes de emoção. Os grupos LHE e LHD não 

apresentaram diferenças significantes na percepção de emoções, porém os últimos 

também falharam na tarefa de decisão lexical com as palavras relacionadas às 

inferências,  o que demonstra a relação mais abrangente deste hemisfério com o 

processamento emocional.  

Saldert e Ahlsén (2007) compararam sujeitos com LHD, sujeitos com LHE e 

um grupo-controle na compreensão de inferências elaborativas explícitas (que exigiam 

maior revisão de informações contidas no texto) e implícitas (que exigiam compreensão 

de informações sobre as atitudes e motivações dos personagens) em uma tarefa de 

compreensão auditiva de narrativas curtas. O desempenho foi correlacionado com a 

pontuação em testes de memória operacional e atenção sustentada. Os sujeitos com 

LHD tiveram pior desempenho que o grupo-controle nas inferências implícitas e houve 

correlação com a atenção sustentada. O grupo com LHE teve menores escores que o 

grupo-controle nas inferências que exigiam revisão do conteúdo já exposto nas 

narrativas e houve correlação com a memória operacional.  

Goel et al. (2007) examinaram nove sujeitos com lesão em córtex pré-frontal 

direito e nove sujeitos com lesão em córtex pré-frontal esquerdo, pareados em relação à 

idade e escolaridade com 22 sujeitos normais. Foi realizada tarefa de leitura e 

compreensão de inferências transitivas em situações consistentes e inconsistentes, nas 

quais os sujeitos tinham que apertar botões referentes a “sim” e “não” se a terceira 

sentença seguia a lógica das duas primeiras. Pacientes com lesão de córtex pré-frontal 

esquerdo tiveram dificuldade com situações mais congruentes e pacientes com lesão de 

córtex pré-frontal direito tiveram dificuldade com situações incongruentes. 

Hamel e Joanette (2007) compararam a compreensão de inferências lógicas e 

pragmáticas em 30 pacientes com LHD e 14 pacientes com LHE, pareados a um grupo-

controle com 28 sujeitos, em uma tarefa de leitura de histórias curtas. Os autores 

verifificaram que lesões em ambos os hemisférios causam dificuldades na compreensão 

de ambos os tipos de inferências e ressaltaram que a causa destes déficits é multifatorial.   

Os estudos citados mostram especificidades pontuais no suporte hemisférico 

à tarefa de compreensão de inferências, com ênfase do papel do hemisfério direito. 
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Outros estudos com neuroimagem e outros métodos que avaliam o funcionamento 

cerebral têm mostrado co-ativação dos hemisférios cerebrais direito e esquerdo durante 

o processamento das inferências em sujeitos normais, como exposto nos parágrafos a 

seguir.  

Beeman et al. (2000) analisaram o desempenho de jovens saudáveis 

enquanto ouviam histórias e nomeavam palavras relacionadas a inferências preditivas e 

inferências de coerência, apresentadas ao campo visual esquerdo (HD) e campo visual 

direito (HE). Os participantes mostraram efeito de pré-ativação (priming) para 

inferências preditivas apenas para palavras-alvo apresentadas ao campo visual esquerdo 

(HD), enquanto as inferências de coerência tiveram efeito de pré-ativação (priming) 

para os estímulos apresentados no campo visual direito (HE). Estes resultados mostram 

que o HD  participa de processos de codificação semântica e é ativado quando há maior 

demanda para a compreensão plena do discurso. 

Mason e Just (2004) investigaram as redes corticais subjacentes ao processo 

de realização de inferências. A amostra compreendeu 13 universitários, que deveriam 

ler textos compostos por duas sentenças com diferentes níveis de relação causal. Os 

resultados da ressonância magnética funcional mostraram que o padrão de ativação 

cortical dos hemisférios permitiu fazer distinção entre a geração e a integração de 

componentes do processamento inferencial. Houve ativação bilateral do córtex 

dorsolateral pré-frontal na geração de inferências necessárias para manter a coerência do 

texto. Os autores concluíram que se uma inferência é gerada, as áreas de linguagem do 

HD têm um papel ativo na integração daquela inferência às representações internas do 

leitor. O HE está relacionado à construção das representações base do texto, 

consistentes com o processamento básico dos aspectos formais da linguagem, como 

acesso lexical e análise sintática.  

Sundermeier et al. (2005) investigaram como os dois hemisférios se 

diferenciam na geração de inferências causais. Os 36 participantes  adultos leram dois 

textos curtos que descreviam cenários mais ou menos familiares e realizaram uma tarefa 

de decisão lexical para palavras apresentadas ao HD ou HE (pelo paradigma de campo 

visual). O HE teve participação na geração de inferências para os cenários mais 

familiares, enquanto HD foi ativado  quando os  cenários eram menos familiares.  

Virtue e van den Broek (2005) investigaram a ativação de inferências 

anafóricas com informações consistentes ou ambíguas. Uma amostra de 72 
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universitários leu 96 textos de duas sentenças, e então foram apresentadas palavras nos 

campos visuais direito (HE) e esquerdo (HD). Os resultados mostraram que o HE tem  

vantagem no processamento de informações consistentes, enquanto o HD parece ter  

vantagem no processamento de conceitos ambíguos durante a compreensão do texto. 

Virtue et al. (2006a) investigaram a atividade neural durante a compreensão 

de inferências causais em 17 jovens saudáveis. Os participantes ouviram histórias e 

responderam questões do tipo “verdadeiro” ou “falso”. Houve ativação do giro temporal 

superior e giro frontal inferior na geração de inferências. A atividade neural no giro 

temporal superior direito ocorreu primeiramente durante a compreensão, enquanto a 

ativação no giro temporal superior esquerdo ocorreu quando houve quebra de coerência. 

Também houve ativação do giro frontal inferior esquerdo na quebra de coerência para 

indivíduos com alta capacidade de memória operacional. 

Virtue et al. (2006b) verificaram a participação do HD e HE na geração de 

inferências ponte e preditivas, nas situações de associação forte versus fraca, e a 

influência da memória operacional. Setenta e dois jovens saudáveis leram textos e 

escolheram uma palavra relacionada à inferência, em uma tarefa de decisão lexical. As 

palavras eram apresentadas nos campos visuais direito (HE) e esquerdo (HD), para 

verificar a ativação hemisférica. Os resultados mostraram que para as inferências com 

relações mais fortes, ambos os hemisférios foram ativados, mas para as inferências com 

relações mais fracas houve maior ativação do HD. A capacidade de memória 

operacional também interferiu no processamento hemisférico da compreensão de 

inferências. 

Virtue et al. (2008) demonstraram que houve aumento de sinal na 

ressonância magnética funcional bilateralmente no giro temporal superior e giro frontal 

inferior na tarefa de compreensão de histórias com inferências preditivas. Nas histórias 

com inferências não preditivas, houve aumento de sinal nos giros frontal inferior e 

medial esquerdos. Em indivíduos com melhor desempenho em memória operacional, 

houve maior demanda de utilização do HD (giros temporal superior e frontal inferior 

direitos). 

Shears et al. (2008) avaliaram 68 jovens saudáveis durante uma tarefa de 

leitura de sentenças (experimento 1) e textos (experimento 2) que continham inferências 

preditivas e inferências de coerência. Em seguida, duas palavras foram apresentadas nos 

campos visuais direito e esquerdo para verificar a ativação do HE e HD. Os leitores 
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deveriam apertar botões relacionados a “sim” e “não” se as palavras fossem ou não 

associadas às inferências. Foram medidos tempo de reação de resposta e acurácia. Tanto 

nas sentenças quanto no  texto, houve maior ativação do HE para inferências preditivas 

com relações de causa e efeito, e o HD apresentou maior ativação para inferências de 

coerência, provavelmente devido à maior flexibilidade deste hemisfério. 

Friese et al. (2008) verificaram a construção de inferências em 40 sujeitos 

normais, a partir da leitura de sentenças que continham conteúdos explícitos e 

implícitos. Os resultados da ressonância magnética funcional indicaram ativação 

proeminente do córtex pré-frontal direito em tarefas de leitura de sentenças com 

inferências. Regiões do lobo temporal direito e esquerdo também foram ativadas. 

Ferstl et al. (2008) realizaram meta-análise de 23 estudos de neuroimagem 

sobre compreensão de textos. Em todos os estudos houve ativação bilateral do lobo 

temporal anterior. Também foi encontrada participação do córtex pré-frontal esquerdo. 

Nos textos em que a demanda da realização de inferências era maior, como na 

compreensão de metáforas, houve aumento da ativação do HD.  

Jin et al. (2009) demonstraram ativação do giro frontal inferior esquerdo e 

giro lingual direito na leitura de parágrafos em que deveriam ser realizadas inferências. 

A amostra foi composta por 16 indivíduos com idades entre 20 e 25 anos. O HE esteve 

envolvido na geração das inferências preditivas e o HD foi responsável pela construção 

das inferências de coerência. 

Powers et al (2012) constataram como ambos os hemisférios cerebrais 

contribuem para a formação de inferências durante a compreensão de monólogos 

narrativos e diálogos conversacionais. Cinquenta e sete jovens ouviram vinhetas que 

continham eventos cuja compreensão baseava-se na realização de inferência causal. 

Após ouvirem as vinhetas, os sujeitos deveriam escolher entre duas palavras pareadas: 

uma relacionada e outra não-relacionada à inferência, mostradas nos campos visuais 

direito e esquerdo para verificar a participação hemisférica. Os sujeitos tiveram maior 

ativação de HD durante a compreensão da conversação (em que  predominam processos 

mais implícitos), comparada à narrativa (em que predominam processos mais 

explícitos), demonstrando diferenças nos papéis da ativação semântica entre os 

hemisférios.  

Virtue e Joss (2012) avaliaram 170 sujeitos saudáveis na leitura de textos 

que  induziam à realização de inferências, e em uma tarefa de decisão lexical 
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relacionada à inferência para estímulos apresentados ao campo visual esquerdo (HD) ou 

campo visual direito (HE). Informações mais consistentes foram processadas no HE e 

informações inconsistentes foram processadas predominantemente no HD. Os 

resultados sugerem que a coerência das informações influencia a geração das 

inferências nos hemisférios cerebrais.  

Jang et al. (2013) investigaram os correlatos neurais da compreensão de 

significados implícitos em 23 participantes submetidos à ressonância magnética 

funcional. Os sujeitos deveriam responder perguntas sobre textos representativos de 

conversações com informações explícitas, moderadamente implícitas ou altamente 

implícitas. Os resultados mostraram que o lobo temporal anterior esquerdo, giro angular 

esquerdo e giro temporal médio tiveram maior ativação nas condições moderada e 

altamente implícitas do que na condição explícita. A compreensão de respostas 

altamente implícitas ativaram regiões adicionais do giro frontal inferior esquerdo, córtex 

pré-frontal medial esquerdo, córtex posterior esquerdo e córtex cingulado e lóbulo 

temporal anterior direito. 

Gouldthorp (2015) avaliou 34 participantes normais durante uma tarefa de 

decisão lexical para avaliar a compreensão de sentenças com inferências, relacionadas à 

manutenção da coerência global (relacionadas ao contexto geral) e local (relacionadas à 

própria sentença). O HD atuou de forma global e integrada, mantendo o acesso à 

informação contextual anterior, enquanto o HE realizou o processamento de forma local 

e só manteve a ativação do conceito mais recente.  

Em síntese, os resultados dos estudos mostraram que ambos os hemisférios 

estão envolvidos na geração de inferências, especialmente áreas frontais e temporais,  

sendo que o HD é ativado em situações de maior demanda de compreensão e raciocínio 

inferencial mais complexo. 

 

 

3.8 Influência das habilidades cognitivas na compreensão das inferências 

Alterações de linguagem, atenção, memória, funções executivas, habilidades 

visuoespaciais e praxia estão presentes após o AVC (Bickerton ert al., 2012). A 

ocorrência de alterações cognitivas após quadros vasculares varia largamente, de 10 a 

91,5%, dependendo do tipo de avaliação (Rasquin et al., 2004; Jaillard et al., 2009). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gouldthorp%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25403249
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A literatura aponta para as especializações hemisféricas de diferentes 

funções cognitivas. O HE estaria mais envolvido com os aspectos formais da 

linguagem, raciocínio analítico, memória verbal e praxias (Burgio e Basso, 1997; Cooke 

et al., 2010; Bonini, Radanovic , 2015).  

Em contrapartida, o HD estaria mais relacionado à orientação têmporo-

espacial, atenção, percepção, memória visual, habilidades aritméticas, praxia 

construtiva, inteligência social e emocional, reconhecimento de expressões faciais, 

teoria da mente e, consequentemente, aos aspectos pragmáticos da linguagem (Paradis, 

1998; Langdon e Warrington, 2000; Plante et al., 2001; Jehkonen et al., 2001;  Myers, 

2001; Cheang e Pell, 2006; Champagne-Lavau, Joanette, 2009). 

Já, as funções executivas estariam relacionadas à áreas frontais bilaterais e 

suas relações com regiões subcorticais, devido ao caráter variado dos seus 

subcompontes, como a focalização da atenção em informações relevantes, inibição de 

processos e informações irrelevantes e concorrentes, além da programação de processos 

para tarefas complexas (Smith, Jonides, 1999). 

A relação das inferências com as habilidades cognitivas, relatada em alguns 

estudos citados anteriormente, está aprofundada nos parágrafos subsequentes. 

 

Inferências e atenção  

A atenção é uma habilidade subjacente a todas as tarefas linguísticas e 

cognitivas e, uma falha atencional pode influenciar todos os estágios posteriores de um 

processamento (Posner, Petersen, 1990). A leitura de textos depende intimamente dos 

processos de atenção, tanto pela seleção dos estímulos de interesse e inibição das 

informações irrelevantes, quanto pelos movimentos sacádicos e de varredura do olhar 

(Olkoniemi et al., 2016; Harvey et al., 2017; Bailey et al., 2017). 

 

Inferências e memória  

O processamento inferencial está correlacionado com os diferentes subtipos 

de memória. Segundo Graesser et al. (1994), alguns tipos de inferências são construídas 

quando as estruturas de conhecimento da memória de longo prazo são ativadas e 

incorporadas na representação do significado do texto. Van Dijk (1981) estabelece 

relação entre o processamento inferencial e a forma como as informações são 

armazenadas, destacando que a memória de longo termo é organizada em feixes 
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semânticos, ordenados de forma hierárquica.  Rumelhart (1980) define o termo esquema 

como a estrutura de dados para a representação de conceitos arquivados na memória. Os 

esquemas representam conhecimentos sobre conceitos, eventos e ações. Segundo o 

autor, o esquema é subjacente a um conceito arquivado na memória, que gera um 

significado. Os esquemas permitem o acesso às informações armazenadas na memória 

durante a leitura e a construção de inferências. 

Estes esquemas organizam nosso conhecimento de mundo, o qual é 

essencial para a compreensão de informações implícitas por meio de associação de 

informações (Fonseca,  Parente, 2006). O tipo de inferência elaborado por diferentes 

indivíduos frente a um mesmo texto pode variar por conta do antecedente sociocultural 

desses leitores (McNamara et al., 1996;  McNamara, 2001; Ferreira, Dias, 2004; 

Samuelstuen,  Braten, 2005; McNamara, Vega, O´Reilly, 2007). Bergen, Grodner 

(2012) e Yeari, van den Broek (2015) confirmaram que o conhecimento de mundo 

facilita a compreensão de inferências na identificação de informações. 

A literatura também aponta participação ativa da memória operacional no 

processo de leitura e na realização de inferências (Cohen et al., 1988; Singer et al., 

1992; Singer, Ritchot, 1996; Barreyro et al., 2012). Todos os componentes da memória 

operacional têm participação em todas as fases do processo de leitura, desde a 

decodificação dos estímulos até a integração de todos os processamentos para a 

realização de inferências. Quanto mais eficiente é a identificação de cada palavra, a 

memória de trabalho tem maior disponibilidade de recursos para realizar operações de 

análise sintática, de integração semântica dos constituintes da frase e de integração das 

frases na organização textual, processos importantes para a compreensão da leitura 

(Morais, 1996). Perez et al. (2014) verificaram que durante uma atividade de leitura de 

parágrafos, os sujeitos com melhor capacidade de armazenamento de memória 

operacional apresentaram maior precisão e velocidade em fornecer as inferências 

necessárias à compreensão.   

Diversos estudos salientam a relação da memória operacional e a 

compreensão de diferentes tipos de inferências durante a leitura. Estevez e Calvo (2000) 

referiram que a alta capacidade de memória operacional acelera a compreensão de 

inferências preditivas durante a leitura e compreensão de textos. Calvo (2001) concluiu 

que a memória operacional facilita a realização de  inferências elaborativas durante a 

leitura, principalmente em processos finais de integração do texto. Virtue et al. (2006) 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342004005500002&lang=pt#mcnason#mcnason
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342004005500002&lang=pt#mcnason#mcnason
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeari%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25350864
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20den%20Broek%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25350864
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1453971
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1453971
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8961818
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ritchot%20KF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8961818
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barreyro%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22774420
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afirmaram que a complexidade do texto e a memória operacional interagem na geração 

de inferências ponte e preditivas durante a leitura. George et al. (1997) verificaram que 

a maior capacidade de memória operacional facilitou a compreensão de inferências 

ponte (necessárias) e elaborativas (opcionais) durante a leitura de parágrafos, enquanto 

os sujeitos com menor capacidade de memória operacional realizaram apenas as 

inferências ponte.   

 

Inferências e linguagem: modelos de processamento do discurso 

A compreensão de inferências durante a leitura requer a participação de 

praticamente todas as habilidades linguísticas, sejam elas mais estruturais e relacionadas 

ao HE, ou mais pragmáticas e relacionadas ao HD (Mason, Just, 2004).  

Como exposto anteriormente, a leitura é um processo que depende de 

diversas habilidades, desde a decodificação do estímulo até a compreensão das 

informações. Segundo van Dijk, Kintsch (1983), além da habilidade de decodificar e 

compreender as relações semânticas e gramaticais entre as palavras, o leitor deve ser 

capaz de realizar inferências para interpretar, analisar, sintetizar, integrar e preencher as 

lacunas das informações implícitas e alcançar níveis mais profundos de compreensão.  

De acordo com  o “Modelo de Compreensão Textual”  criado por estes 

autores, o processamento de um texto é feito em ciclos, que correspondem, 

aproximadamente, a uma frase, apresentada como microestruturas. O ciclo seguinte 

altera as representações dos anteriores na memória episódica, fazendo com que ocorra a 

construção gradual de um texto base, que depende dos conhecimentos prévios 

armazenados. Portanto, a microestrutura é a estrutura local do texto, isto é, padrões de 

coesão que fazem parte da sua estrutura sintática e que sinalizam as relações 

entre conceitos dentro e entre as frases. Estes padrões juntos fazem com que o texto 

como um todo tenha coerência, que diz respeito à macroestrutura, que define a 

descrição semântica do conteúdo global do discurso. Portanto, a compreensão seria um 

processo que permite elaborar a macroestrutura do texto a partir de sua microestrutura. 

Para derivação da macroestrutura, algumas estratégias podem ser utilizadas: 

1) eliminação do conteúdo irrelevante; 2) generalização ou integração de idéias para 

substituição de proposições específicas por proposições gerais e 3) construção para o 

complemento de informações incompletas e não-literais. Estas estratégias dependem do 

conhecimento de mundo e experiências pessoais, estabelecidos na memória episódica, 
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sendo chamados Modelos Mentais. A compreensão do contexto comunicativo 

relacionado ao espaço, tempo, circunstâncias e ações está vinculada aos modelos 

mentais triviais dos interlocutores (Van Dijk, 1996). Esta relação íntima entre 

linguagem e contexto proporciona adequação pragmática, habilidade mais relacionada 

ao HD (Bates, 1978).   

Nesse contexto, insere-se o conceito de implicatura. A Teoria das 

Implicaturas de Grice (1975) afirma que o elemento central da comunicação é o 

reconhecimento da intenção do falante a partir de seu proferimento. Quando o que é dito 

não é suficiente para que se extraia sentido da fala do locutor, o interlocutor acredita que 

há algo mais implicado e tenta chegar a essa informação por conta própria para 

compreender o que o locutor está querendo transmitir. Esse algo a mais a ser entendido 

pelo interlocutor são as implicaturas, que podem ser reconhecidas por meio de 

inferências. 

Existem dois tipos básicos de implicaturas, segundo Grice: a Implicatura 

Convencional que está relacionada ao significado convencional das palavras e a 

Implicatura Conversacional que não depende da significação usual, sendo determinada 

por princípios básicos do ato comunicativo. Para a compreensão de uma inferência, 

geralmente os dois tipos de implicaturas são necessários.  

 

Inferências e funções executivas 

As funções executivas são conceituadas como processos cognitivos de 

integração que envolvem a formulação de objetivos, monitoramento do comportamento, 

resolução de problemas, inibição ou iniciação de comportamentos apropriados a um 

contexto, tomada de decisões, raciocício e abstração, entre outras habilidades (Miotto et 

al., 2009).   

A disfunção executiva pode gerar rigidez dos processos de pensamento, 

predominância de respostas mais concretas, dificuldade de pensamento em um nível 

abstrato, alteração de regulação do comportamento e dificuldade em inibir respostas 

(Lezak, 1995). Estas alterações podem impactar aspectos pragmáticos da linguagem e a 

realização de inferências (Casarin, 2014).  
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Inferências e funções visuoespaciais 

Poucos estudos têm investigado a relação da compreensão de inferências e 

funções visuoespaciais. McDonald (2000) verificou que as funções visuoespaciais 

interferiram nas desordens pragmáticas da linguagem em pacientes com LHD. Moya et 

al. (1986) e Benowitz et al. (1990) constataram associações específicas entre 

habilidades visuoespaciais (memória, construção e negligência) e compreensão de 

informações inferidas em narrativas em sujeitos com LHD, na perspectiva de teoria do 

“modelo mental”. 

 

3.9 Influência da idade e da escolaridade na compreensão de inferências 

Em relação ao efeito da idade, a dificuldade em compreender inferências é 

citada por diversos autores, sendo o déficit justificado pela interface da linguagem com  

habilidades cognitivas que declinam com o envelhecimento. A maioria dos estudos 

afirma que o principal fator de declínio na capacidade de realizar inferências no 

envelhecimento ocorre por falha de memória operacional (Norman et al., 1992; Ehrlich 

et al., 1994; De Beni et al., 2003; Carthery-Goulart, 2005; De Beni et al.,  2007; Borella 

et al., 2011). Outros autores apontam que diferenças entre adultos e idosos na 

compreensão de textos possam ser atribuídas a falhas de inibição de informações 

irrelevantes (Connelly et al., 1999; Hamm, Hasher, 1992; Mc Ginnis, Zelinski, 2003) e 

maior suscetibilidade à distração durante a leitura (McGinnis, 2012). 

A influência da escolaridade na compreensão de inferências também é 

explicada pela inter-relação de linguagem e habilidades cognitivas, que se aprimoram  

intensamente durante a exposição ao ensino formal (Rosselli, Ardila, 2003). Além disso, 

o acesso à escola proporciona maior conhecimento de mundo devido à participação em 

contextos socioculturais variados (Ferreira, Dias, 2004). 

Warren et al. (2001) citam que os sujeitos com maior escolaridade e 

domínio do assunto podem prestar mais atenção aos detalhes do estímulo e, assim, as 

inferências podem ser compreendidas de forma mais automática. Marcuschi (1989) 

observou que a leitura de indivíduos pouco escolarizados ainda é muito fundamentada 

na literalidade e sustentada no universo pessoal, com falhas de compreensão 

caracterizadas por contradições, falhas de relações causa-efeito, incompletudes em 

relação às proposições textuais e inconsistência das conclusões.  
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O estudo de Silagi et al., (2014) verificou que há forte influência da 

escolaridade em sujeitos normais na compreensão de todos os tipos de inferências 

durante a leitura.  Ribeiro et al. (2014) apontaram para a influência da escolaridade na 

compreensão de inferências visuais em lesados de HD. 
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4. MÉTODOS  

 

 

4.1. Aspectos éticos 

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos 

de Pesquisa (CAPPesq), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, sob n.o CAAE 33559914.0.0000.0068 (Anexo 1). Todos os 

indivíduos incluídos na pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 2) para a participação no estudo.  

 

4.2. Casuística 

4.2.1. Amostra 

A amostra foi composta por 75 sujeitos divididos em três grupos: 

- LHE = 25 sujeitos com lesão em hemisfério cerebral esquerdo 

- LHD = 25 sujeitos com lesão em hemisfério cerebral direito 

- GC = 25 sujeitos normais para grupo-controle 

Os grupos foram pareados quanto ao gênero, idade e escolaridade. 

Os sujeitos com lesão cerebral foram avaliados no Ambulatório de 

Linguagem da Divisão de Clinica Neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo e no Laboratório de Investigação 

Fonoaudiológica em Neurolinguística do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia 

e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – 

Cidade Universitária. Os sujeitos recrutados para o GC foram voluntários da 

comunidade (acompanhantes de pacientes, trabalhadores de diferentes categorias, 

estudantes). 

 

4.3 Critérios de inclusão e exclusão 

4.3.1 Critérios de inclusão para todos os grupos 

Para participar da pesquisa, todos os sujeitos deveriam apresentar idade 

igual ou superior a 18 anos, escolaridade igual ou superior a quatro anos, dominância 

manual direita (determinada pelo Inventário de Edinburgh) (Oldfield, 1971) (Anexo 3) e 

serem falantes nativos do Português Brasileiro. 
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4.3.2 Critérios de inclusão para os grupos LHE e LHD 

Os sujeitos com lesão cerebral deveriam possuir lesões crônicas (tempo de 

lesão acima de seis meses, sem limite de tempo máximo) unilaterais únicas em HE ou 

HD e de etiologia vascular isquêmica em região de artéria cerebral média, comprovadas 

por laudo médico em exames de imagem (tomografia ou ressonância magnética de 

crânio). Também deveriam apresentar alterações leves a moderadas de linguagem, de 

acordo com a escala para pontuação da gravidade da afasia (Goodglass, Kaplan, 1983), 

sendo aceitas as pontuações 5 (desvantagem mínima; o paciente pode ter dificuldades 

subjetivas que não são óbvias para o ouvinte) ou 4 (perda óbvia da fluência na fala ou 

alguma dificuldade para compreensão, sem limitação significante nas idéias expressas 

ou forma de expressão). Os sujeitos dos grupos LHD e LHE não foram expostos à 

terapia fonoaudiológica. 

 

4.3.3 Critérios de inclusão para o grupo-controle 

Os sujeitos do GC não poderiam apresentar alteração neurológica ou 

psiquiátrica, ou qualquer outro fator que pudesse afetar a cognição, como histórico de 

consumo de medicamento psicotrópico e alcoolismo, segundo os critérios de inclusão 

para estudos em Neuropsicologia descritos no Mayo Older American Normative Studies 

(MOANS) (Smith, Ivnik, 2003) (Anexo 4). 

Para excluir processos demenciais e depressão, os sujeitos deveriam obter 

escores compatíveis com a normalidade para a população brasileira nos testes de 

rastreio cognitivo, descritos no quadro a seguir: 
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Quadro 2 – Provas de ratreio cognitivo 

Teste Objetivo Nota de corte 

Mini-Exame do Estado Mental 

(MEEM) (Folstein et al, 1975; Brucki et 

al., 2003) (Anexo 5) 

 

Rastreio cognitivo global 

25 pontos para 1 a 4 anos de 

escolaridade, 26 pontos para 5 a 

8 anos de escolaridade, 28 

pontos para  escolaridade acima 

de 8 anos e 29 pontos para 

escolaridade acima de 11 anos. 

Escala de Depressão de Hamilton de 21 

itens (Hamilton, 1960) (Anexo 6): 

Detecção de sintomas 

depressivos 

7 pontos para qualquer 

escolaridade 

Questionário de Queixas Subjetivas de 

Memória (Mac-Q) (Crook et al., 1992; 

Xavier et al., 1999) (Anexo 7) 

Detecção de queixas de 

memória 

25 pontos para qualquer 

escolaridade 

Teste de Fluência Verbal Semântica 

(FVs) - categoria animais (Brucki et al., 

1997) (Anexo 8) 

Avaliação da memória 

semântica e funções 

executivas 

13 pontos para 1 a 4 anos de 

escolaridade, 14 para 4 a 7 anos 

de escolaridade e 16 pontos para 

8 ou mais anos de escolaridade 

Teste de Fluência Verbal Fonêmica 

(FVf) - /f/, /a/, /s/. (Machado et al., 

2009) (Anexo 8): 

Avaliação da memória 

semântica e funções 

executivas 

18 pontos para 1 a 3 anos de 

escolaridade, 26 pontos para 4 a 

7 anos de escolaridade, 28 

pontos para 8 a 11 anos de 

escolaridade e 32 para 

escolaridade acima de 12 anos 

 

 

Para fins descritivos e de comparação do perfil cognitivo da amostra como 

um todo, os grupos com LHE e LHD também foram submetidos aos testes de rastreio 

cognitivo.  

 

4.3.4 Critérios de exclusão para os grupos LHE e LHD 

Foram excluídos os sujeitos com os seguintes quadros: doenças clínicas não 

controladas, portadores de lesões vasculares encefálicas recentes ou com localização em 

tronco cerebral, cerebelo ou áreas irrigadas pelas artérias cerebral anterior ou posterior, 

presença de outras doenças neurológicas e/ou psiquiátricas, presença de alterações 

linguístico-cognitivas graves que impedissem a compreensão das ordens do teste e a 

capacidade de decodificação e compreensão de frases simples, avaliada pelo subteste de 

compreensão de parágrafos do Teste de Boston para Diagnóstico das Afasias 

(Goodglass, Kaplan, 1983) segundo as normas de referência propostas por Mansur et al. 

(2004), sujeitos com afasia cruzada, pacientes com dominância manual esquerda ou 

ambidestros (avaliados pelo Inventário de Edinburgh), sujeitos com alterações visuais 
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não corrigidas e heminegligência (avaliados pelo teste de cancelamento do Cognitive 

Linguistic Quick Test (CLQT) (Estabrooks, 2001) e sujeitos com alteração na aquisição 

e desenvolvimento da linguagem (informação levantada em anamnese). 

 

4.3.5 Critérios de exclusão para o grupo-controle 

Foram excluídos da amostra os sujeitos que apresentavam doenças 

neurológicas e / ou psiquiátricas, escores abaixo da normalidade nos testes de rastreio 

cognitivo, alterações visuais não corrigidas, alteração de decodificação e dificuldade em 

compreender frases e parágrafos simples na forma escrita e alteração na aquisição e 

desenvolvimento da linguagem. 

Inicialmente, foram triados 33 indivíduos para o GC, por meio de 

anamnsese inicial. Foram excluídos dois sujeitos que apresentavam escolaridade inferior 

a quatro anos, um sujeito com domimância manual esquerda, um sujeito com histórico 

de traumatismo cranioencefálico e 5 sujeitos com falhas nos testes de rastreio cognitivo.  

Para os grupos com lesão cerebral , foram triados 52 sujeitos com LHD e 66 

sujeitos com LHE. Destes, 54 sujeitos foram excluídos pela localização da lesão 

cerebral (lesões múltiplas, bilaterais, subcorticais e occipitais), oito sujeitos possuíam 

afasia grave com comprometimento importante da leitura, três sujeitos tinham quadro de 

demência concomitante e três sujeitos apresentaram hemianopsia.  

 

4.4 Instrumentos  

4.4.1 Avaliação linguístico-cognitiva  

Todos os sujeitos foram submetidos à avaliação linguístico-cognitiva 

completa para obtenção do diagnóstico fonoaudiológico. Essa avaliação foi composta 

por baterias para exame dos aspectos formais e contextuais / pragmáticos da linguagem 

e funções cognitivas. Posteriormente, os sujeitos realizaram o teste de compreensão de 

inferências. Todos os instrumentos utilizados estão descritos nos quadros a seguir. 
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Quadro 3 – Teste de Boston para Diagnóstico das Afasias (BDAE) (versão reduzida)                  

(Goodglass, Kaplan, 1983) (Anexo 9) 
 

Objetivo 

Avaliação dos aspectos formais da linguagem: detecção da presença de afasia, classificação do 

tipo de síndrome afásica, além da identificação de alterações motoras correlatas (disartria e 

apraxia de fala). 

Tarefas 

- Conversação e fala espontânea: este bloco permite estabelecer o nível funcional de 

competência comunicativa do paciente, além de avaliar aspectos formais da fala. Entre os 

subtestes, temos respostas sociais simples (o sujeito deve utilizar expressões do cotidiano para 

responder as perguntas), conversação livre (sobre temas como a doença do paciente, histórico 

de trabalho e família), descrição de figura (apresentação da prancha do Roubo dos Biscoitos). 

- Compreensão auditiva: avalia a compreensão do material em subtestes de complexidade 

crescente. Inclui os subtestes de compreensão de palavras (identificação de diferentes partes do 

corpo e figuras de diferentes categorias em tarefa de múltipla-escolha), compreensão de ordens 

(exige que o sujeito lide com quantidades crescentes de informação em uma única mensagem), 

subteste de compreensão de material ideacional complexo (requer que o sujeito compreenda e 

expresse concordância ou discordância em relação a afirmações e pequenas histórias). 

- Expressão oral: avalia os mecanismos de articulação, capacidade de repetição de materiais de 

diferentes extensão e acesso lexical. Compreende os subtestes de sequências automatizadas 

(contagem de números e dias da semana), repetição de palavras e sentenças com aumento 

progressivo da extensão, nomeação (tarefas de denominação responsiva, nomeação por 

confrontação visual e nomeação para varredura de categorias específicas). 

- Leitura: avalia diferentes níveis de decodificação e compreensão escrita. Abrange os 

subtestes de reconhecimento de símbolos básicos, identificação de palavras, leitura oral de 

palavras e frases e compreensão de sentenças e parágrafos. 

- Escrita: avalia os mecanismos de escrita, incluindo a recordação de símbolos, habilidades de 

codificação que requerem conhecimento da palavra como um todo e processos de fono-

grafêmicos e capacidade de elaboração de narrativa. Inclui os subtestes de mecânica da escrita, 

habilidade básica de codificação, denominação escrita, narrativa escrita. 
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Quadro 4 – Bateria Montreal de Avaliação da Comunicação (versão abreviada) (Bateria 

MAC Breve) (Casarin et al., 2014) (Anexo 10) 
 

Objetivo 

Avaliação da comunicação e aspectos pragmáticos da linguagem: análise dos componentes 

discursivo, pragmático-inferencial, léxico-semântico, prosódico, e compreensão de leitura e 

escrita 

Tarefas 

- Discurso conversacional: o sujeito deve falar sobre determinados assuntos durante dois 

minutos. Em seguida o avaliador muda o tema, e pode inserir brincadeiras (piadas ou 

comentários acompanhados de humor) ou unidades de linguagem indireta (metáforas, 

provérbios, atos de fala indiretos), permitindo a observação qualitativa da esfera pragmática. São 

avaliados os índices de expressão do discurso, compreensão do discurso, comportamento não-

verbal e prosódia linguística e emocional. 

- Interpretação de metáforas: o sujeito deve explicar o significado das metáforas e depois 

escolher dentre alternativas aquela que melhor explica o alvo. 

- Fluência verbal livre: o sujeito deve nomear o maior número possível de palavras em dois 

minutos e trinta segundos, exceto nomes próprios ou números. 

- Prosódia emocional (produção): a tarefa é constituída de uma frase alvo, na forma sujeito-

verbo-complemento, que deve ser dita pelo sujeito com três entonações emocionais diferentes 

(alegria, tristeza e raiva), a partir de situações breves que evocam as diferentes emoções. 

- Julgamento semântico: o sujeito deve julgar se os pares de palavras possuem relação semântica 

categorial e justificar as respostas. 

- Discurso narrativo: o avaliador lê três trechos que compõem uma história e o sujeito deve 

recontar. Depois o sujeito deve fazer um resumo sobre a história, responder a questões sobre o 

texto (questões explícitas e inferenciais) e fornecer um título. 

- Interpretação de atos de fala: o sujeito deve identificar e explicar três ações que terminam com 

um ato de fala direto e três situações que terminam com um ato de fala indireto. 

- Leitura: o sujeito deve ler um texto narrativo breve em voz alta, dividido em dois hemiespaços, 

incluindo uma inferência pragmática simples. São avaliadas alterações como heminegligência, 

paralexias, velocidade de leitura, compreensão da história e capacidade de realização de 

inferência; 

- Escrita: o sujeito é solicitado a escrever o próprio nome e uma sentença sob ditado. 
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Quadro 5– Cognitive Linguistic Quick Test (CLQT) (Estabrooks, 2001) (Anexo 11) 
 

Objetivo 
Avaliação cognitiva: análise dos domínios de atenção, memória, funções executivas, linguagem 

e funções executivas 

Tarefas 

- Fatos Pessoais: o sujeito deve responder a quatro perguntas relativas à sua data e local de 

nascimento, idade e endereço.  

- Cancelamento de símbolos: o sujeito deve desenhar uma cruz em  todos os exemplos dos 

símbolos que correpondem ao alvo, entre outros símbolos abstratos dispostos na folha.  

- Nomeação por confrontação: o sujeito deve nomear desenhos simples de 10 itens frequentes.  

- Desenho do relógio: o sujeito deve escrever dentro de um círculo os números do relógio e 

desenhar os ponteiros, marcando o horário de 11 horas e 10 minutos. 

- Reconto de história: o sujeito deve recontar uma pequena história lida pelo avaliador, e 

depois responder a perguntas com “sim” ou “não”. . 

- Trilha de símbolos: o sujeito realiza dois ensaios e depois deve ligar círculos e triângulos, de 

forma alternada e em ordem crescente.  

- Geração de nomes: o sujeito deve falar o maior número possível de animais, em um minuto, 

e da mesma forma, palavras que iniciem com o fonema /m/.  

- Memória de desenhos: o sujeito mostra três séries de dois desenhos, e o indivídiuo deve 

apontar os desenhos correspondentes dentre outros estímulos semelhantes.  

- Labirinto: o sujeito deve traçar linhas através de dois labirintos de diferentes níveis de 

dificuldade.   

- Geração de desenhos: o sujeito desenha quatro linhas retas para conectar quatro pontos para 

fazer o máximo de desenhos originais possíveis em três minutos.  
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A pontuação em cada tarefa contribui para o escore de gravidade de 

acometimento de um ou mais domínios cognitivos, sendo atribuídos diferentes pesos 

para cada subteste. O quadro 6 discrimina os domínios cognitivos avaliados em  cada 

tarefa, no CLQT. 

 

Quadro 6 – Domínios cognitivos avaliados por cada tarefa do CQLT (Estabrooks, 2001) 

Tarefas CQLT Atenção Memória Funções           

executivas 

Linguagem Funções 

visuoespaciais 

Fatos pessoais  X  X  

Cancelamento de símbolo X    X 

Nomeação    X  

Desenho do relógio X X X X X 

Reconto de história X X  X  

Trilha de símbolos X  X  X 

Geração de nomes  X X X  

Memória de desenhos X X   X 

Labirinto X  X  X 

Geração de desenhos X  X  X 

 

 

4.4.2 Avaliação da compreensão escrita de inferências 

 O instrumento utilizado para avaliar a compreensão de inferências durante 

a leitura foi o teste “Gerenciamento do Implícito”, traduzido do original francês (La 

Gestion De L´Implicite) (Duchene May-Carle, 2000) para a língua Portuguesa 

Brasileira, após os processos de tradução e retrotradução do original por profissionais 

proficientes em ambas as línguas (Anexo 12).   

A adaptação e normatização para a população brasileira foi realizada com 

224 sujeitos saudáveis divididos em nove grupos de acordo com a idade (jovens (J)=18 

a 39 anos, adultos jovens (A)=40 a 59 anos e idosos (I)=60 a 79 anos) e escolaridade 

(baixa (Be)=menos de 4 anos, média (Me)=5 a 8 anos e alta (Ae)=acima de 8 anos) 

(Silagi et al., 2014).  As normas de referência encontram-se no anexo 13. 

O material de avaliação “Gerenciamento do Implícito” é constituído por 

duas partes: I - Série A e II - Série B, explicadas a seguir: 

- Série A (20 perguntas): constituída por 20 itens, deve ser aplicada antes da 

aplicação da série B, com o objetivo de familiarizar o paciente com o tratamento 

linguístico-cognitivo que ele deverá dar aos enunciados/ textos apresentados na série B. 

Cada texto é seguido por uma pergunta aberta a respeito da compreensão da informação 
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implícita contida no enunciado/texto. Avalia-se se o sujeito, após a leitura dos 

enunciados, é capaz de realizar o raciocínio inferencial ao fornecer a resposta à questão. 

- Série B: constituída por 20 textos curtos e um exemplo. Cada texto é 

composto por um enunciado com duas, três ou quatro proposições, que apresentam 

diálogos de dois interlocutores ou descrevem uma interação verbal. São constituídos por 

proposições afirmativas que definem um fato ou expõem uma situação problema. Os 

textos contêm informações explícitas e implícitas, necessárias para a correta 

interpretação durante a leitura. Os sujeitos deveriam realizar a leitura de cada texto 

(silenciosa ou em voz alta) e responder as três perguntas oralmente utilizando “Sim”, 

“Não” e “Não posso responder”. As questões são classificadas em cinco tipos, segundo 

a demanda do raciocínio inferencial, conforme explicado abaixo. 

Questões explícitas (12 perguntas): o sujeito deve compreender paráfrases 

ou fazer uma tradução literal do enunciado do texto. Esse tipo de pergunta não solicita 

um raciocínio inferencial propriamente dito. No entanto, requer a seleção da informação 

explícita do enunciado e admissão de que ela está formulada de forma diferente, sem 

que seja necessário acrescentar um elemento suplementar ao conteúdo proposicional. As 

perguntas possuem diferentes graus de dificuldade que dependem de vários critérios: 

atenção a todas as palavras, dificuldade semântica, pressupostos mais ou menos diretos 

e forma sintática específica. 

Questões lógicas (12 perguntas): estas perguntas solicitam o uso do 

raciocínio formal. As respostas a estas perguntas devem ser “certo” ou “errado”. O 

cálculo interpretativo é apenas lógico. O estudo do valor de verdade das proposições do 

enunciado requer um processo de dedução. Nem sempre o cálculo lógico baseia-se 

numa mesma estratégia e este apresenta diferentes graus de dificuldade, o que pode 

solicitar a análise por várias etapas. Qualquer que seja seu contexto, as perguntas 

“lógicas” admitem apenas uma resposta e não aceitam nenhuma argumentação 

divergente. 

Questões distratoras (13 perguntas): questões às quais o sujeito deve 

escolher a opção “não posso responder” porque a informação solicitada não está contida 

no texto, nem de forma explícita nem implicitamente. As perguntas foram elaboradas no 

sentido orientar os sujeitos a darem uma explicação sobre a qual eles não teriam 

pensado de forma espontânea. Busca-se verificar se o sujeito consegue desviar-se de 

uma abordagem interpretativa da leitura e como ele adere a outra eventualidade.  
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 Questões pragmáticas (18 perguntas): as respostas a essas perguntas 

exigem conhecimentos sobre scripts (roteiros) habituais, esquemas de ação lógicos e 

coerentes, contextualização e respeito às regras discursivas. 

Questões “outras” (6 perguntas): a interpretação requer estratégias 

cognitivas mais complexas, solicitando gerenciamento das operações lógicas e, ao 

mesmo tempo, contextualização pertinente. Trata-se, portanto, da soma de competências 

lógicas e pragmáticas. 

Os sujeitos foram analisados em relação ao total de acertos e quanto à 

pontuação nas diferentes categorias de questões. 

 

4.5 Procedimento e Análise de Dados 

A avaliação foi realizada individualmente, em ambiente silencioso. Os 

sujeitos foram avaliados em duas sessões com média de duas horas de duração. Não foi 

estabelecido tempo máximo para aplicação dos testes.   

A ordem de aplicação dos testes foi mantida: provas de rastreio cognitivo, 

BDAE, Bateria MAC Breve, CLQT, Gerenciamento do Implícito.  

A forma de aplicação das provas seguiu as instruções dos respectivos 

manuais originais. Em todos os testes, foi atribuído 1 (um) ponto para cada acerto. 

Portanto, quanto maior a pontuação, melhor o desempenho. Os anexos 9 a 12 mostram o 

número máximo possível de acertos em cada teste, utilizados nos manuais originais.  

 

4.6. Análise Estatística 

Para análise descritiva, foram realizados cálculos das médias, desvios-

padrão, e variação de todas as variáveis demográficas, desempenho nos testes de 

rastreio cognitivo, desempenho nas provas de linguagem, comunicação e habilidades 

cognitivas, e desempenho na prova de compreensão escrita de inferências, dos três 

grupos. 

A comparação entre médias para dados contínuos foi realizada utilizando-se 

o teste de Kruskal-Wallis (dada a distribuição não gaussiana dos dados), com exceção 

das variáveis idade, fluência semântica, fluência fonêmica e fluência verbal livre (nesses 

casos, foi empregada ANOVA de uma via com pós-teste de Bonferroni, em virtude da 

distribuição gaussiana dos dados).  
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A distribuição dos subgrupos quanto ao gênero foi realizada pelo teste do 

Qui-quadrado de Pearson e a média do tempo de lesão foi comparada por meio do Teste 

de Mann- Whitney. 

Para análise da influência dos fatores idade, escolaridade e local de lesão da 

prova de compreensão de inferências, foi realizada análise de covariância (ANCOVA) 

utilizando-se o desempenho nas várias formas de inferência como variável dependente e 

os dados de idade e escolaridade como co-variáveis. A escolaridade foi medida em anos 

de ensino formal e o local de lesão obedeceu a seguinte classificação: a) lesão anterior 

(frontal), b) lesão posterior (temporal, parietal e têmporo-parietal) e lesão antero-

posterior (fronto-temporal, fronto-parietal, e fronto-têmporo-parietal). 

A possível associação entre o escores obtidos nos testes que avaliaram as 

funções cognitivas atenção, memória, linguagem, funções executivas e habilidades 

visuoespaciais (a partir do desempenho no teste CLQT – domínios) e o desempenho no 

teste de compreensão de inferências textuais escritas nos três grupos foi testada por 

meio  da análise de correlação de Spearman.  

O nível adotado para significância estatística foi de 5% em todas as análises. 

O programa estatístico utilizado foi o MedCalc® para Windows versão 

12.0.3.0. 
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5. RESULTADOS 

 

  

5.1 Caracterização clínica e demográfica dos grupos   

A tabela 1 mostra os dados demográficos/clínicos e o desempenho da 

amostra nos testes de rastreio cognitivo. 

 

Tabela 1 – Caracterização demográfica e clínica e o desempenho dos grupos nos testes 

de rastreio cognitivo 

 

Variável 

GC 

M (DP) 

Mín-Máx 

LHE 

M (DP) 

Mín-Máx 

LHD 

M (DP) 

Mín-Máx 

p 

 

Comparação intergrupos 

 

Idade* 

 

54,4 (9,8) 

28 – 76 
 

 

54,1 (13,0) 

20 - 70 

 

52,4 (10,4) 

33 - 74 

 

0,667 

 

NA 

Escolaridade 10,6 (3,4) 

4 – 18 

10,8 (4,5) 

4 - 24 

10,6 (4,9) 

4 - 23 

0,194 NA 

Sexo# 

- Masc 

- Fem 

 

10 

15 

 

13 

12 

 

12 

13 

0,687 NA 

Local de lesão 

- Anterior 

- Posterior 

- Ântero-posterior 

 

 

NA 

 

7 

13 

5 

 

6 

10 

9 

 

 

0,4468 

 

 

NA 

 

Tempo de lesão 

(meses)ǂ 

 

NA 

 

20,1 (14,0) 

6 - 72 

 

22,0 (25,4) 

4 - 120 

 

0,255 

 

NA 

 

Tipo afasia 

- Broca 

- Anômica 

- Mista 

 

 

 

NA 

 

 

 

6 

18 

1 

 

 

NA 

NA 

NA 

 

 

<0,0001 

 

 

                    NA 

 

Hemiplegia/ 

paresia 

 

 

NA 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

0,377 

 

 

NA 

 

MEEM 

 

28,5 (1,0) 

26 – 30 

 

25,6 (2,5) 

22 - 30 

 

25,9 (2,3) 

20 - 29 

 

<0,0001 

 

GC ≠ LHE & LHD 

Ham-D 3,0 (1,7) 

0 – 7 

5,0 (2,4) 

1 - 9 

4,9 (2,0) 

2 - 9 

0,004 GC ≠ LHE & LHD 

Mac - Q 21,9 (1,6) 

21 – 28 

24,6 (2,0) 

21 - 28 

25,5 (1,9) 

21 - 28 

<0,0001 GC ≠ LHE & LHD 

FVs* 18,7 (5,2) 

12 – 28 

12,5 (5,0) 

5 - 27 

13,5 (3,8) 

7 - 23 

<0,0001 GC ≠ LHE & LHD 

FVf* 40,6 (14,1) 

16 – 66 

16,9 (6,6) 

8 - 33 

23,7 (7,6) 

12 - 42 

<0,0001 GC ≠ LHE & LHD 

 

Teste de Kruskal-Wallis; *ANOVA com pós-teste de Bonferroni; #teste do Qui-quadrado de Pearson; ǂteste de Mann-Whitney 
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Não houve diferença significante em relação à idade, escolaridade, sexo, 

local de lesão, tempo de lesão, tipo de afasia e presença de hemiplegia/hemiparesia, o 

que demonstra que os três grupos são equiparáveis.  

Nas provas de rastreio cognitivo, os grupos LHE e LHD apresentaram 

desempenho semelhante em todos os testes, porém com pontuações significantemente 

inferiores ao GC. 

 

5.2 Avaliação linguístico-cognitiva 

A tabela 2 mostra o desempenho dos grupos no BDAE reduzido.  

 

Tabela 2 – Desempenho dos grupos no BDAE reduzido 

 
 

Variável 

GC 

M (DP) 

Mín-Máx 

LHE 

M (DP) 

Mín-Máx 

LHD 

M (DP) 

Mín-Máx 

p Comparação intergrupos 

Respostas sociais simples 7,0 (0) 

7 - 7 

6,0 (0,6) 

5 - 7 

6,8 (0,4) 

6 – 7 

<0,0001 LHE ≠ GC & LHD 

Conversação livre 5,0 (0) 

5 - 5 

3,7 (0,5) 

2 – 4 

4,9 (0,3) 

4 - 5 

<0,0001 LHE ≠ GC & LHD 

Descrição prancha 5,0 (5) 

5 - 5 

3,7 (0,5) 

2 - 4 

4,8 (0,4) 

4 - 5 

<0,0001 Todos diferem entre si 

Palavras 15,4 (0,5) 

15- 16 

15,1 (0,8) 

14 - 16 

15,1 (0,7) 

13 - 16 

0,214 NA 

Ordens 9,9 (0,3 ) 

9 - 10 

9,2 (1,2) 

6 - 10 

9,3 (0,8) 

7 – 10 

0,003 GC ≠ LHE & LHD 

Material ideacional complexo 5,3 (0,6) 

4 - 6 

4,7 (0,9) 

3 - 6 

4,7 (0,8) 

4 - 6 

0,018 GC ≠ LHE & LHD 

Sequências automatizadas 4,0 (0) 

4 – 4 

3,5 (1,7) 

2 - 4 

3,9 (0,3) 

3 - 4 

0,002 GC ≠ LHE 

Repetição de palavras 5,0 (0) 

5 – 5 

4,4 (0,8) 

3 - 5 

4,9 (0,2) 

4 - 5 

<0,0001 LHE ≠ GC & LHD 

Repetição de frases 2,0 (0) 

2 – 2 

1,76 (0,4) 

1 - 2 

2,0 (0) 

2 - 2 

0,001 LHE ≠ GC & LHD 

Denominação responsiva 9,9 (0,2) 

9 - 10 

9,9 (0,2) 

9 - 10 

9,9 (0,4) 

8 - 10 

0,999 NA 

Nomeação 13,5 (2,6) 

10 - 22 

9,8 (1,9) 

6 - 14 

10,0 (2,5) 

4 - 15 

<0,0001 GC ≠ LHE & LHD 

Varredura categorias específicas 12,0 (0) 

12 – 12 

11,9 (0,3) 

11 - 12 

11,9 (0,3) 

11-12 

0,227 NA 

Identificação de palavras 3,8 (0,4) 

3 – 4 

3,7 (0,6) 

2 - 4 

3,7 (0,5) 

2 – 4 

0,771 NA 

Leitura de palavras 14,9 (0,3) 

14 – 15 

14,9 (0,6) 

12 - 15 

14,9 (0,4) 

13 - 15 

0,802 NA 
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Tabela 2 – Desempenho dos grupos no BDAE reduzido (continuação) 

 

Variável 

GC 

M (DP) 

Mín-Máx 

LHE 

M (DP) 

Mín-Máx 

LHD 

M (DP) 

Mín-Máx 

p Comparação intergrupos 

Leitura de sentenças 5,0 (0) 

5 – 5 

4,7 (0,5) 

3 - 5 

4,7 (0,5) 

3 - 5 

0,014 GC ≠ LHE & LHD 

Compreensão de sentenças 3,6 (0,5) 

3 – 4 

3,4 (0,6) 

2 - 4 

3,4 (0,6) 

2 - 4 

0,364 NA 

Mecânica da escrita 48,9 (0,4) 

47 - 49 

41,4 (6,9) 

29 - 49 

46,5 (6,0) 

20 - 49 

<0,0001 Todos diferem entre si 

Codificação 8,9 (0,3) 

8 – 9 

8,3 (1,0) 

5 - 9 

8,6 (0,6) 

7 - 9 

0,020 GC ≠ LHE 

Denominação responsiva 3,5 (0,5) 

3 – 4 

3,0 (0,5) 

2 - 4 

3,1 (0,4) 

2 - 4 

0,009 GC ≠ LHE & LHD 

Narrativa escrita 10,7 (0,4) 

10 - 11 

8,1 (1,4) 

5 - 10 

8,0 (1,7) 

5 - 10 

<0,0001 GC ≠ LHE & LHD 

Teste de Kruskal-Wallis 

 

Todos os grupos se diferenciaram nos subtestes de descrição oral e 

mecânica da escrita na descrição da prancha do Roubo dos Biscoitos. O grupo LHE 

apresentou pior desempenho, seguido pelo grupo LHD;  ambos tiveram menores 

pontuações que o GC.  

Os grupos LHE e LHD apresentaram desempenho semelhante, porém 

inferior ao GC nos subtestes compreensão de ordens, compreensão de material 

ideacional complexo, nomeação, leitura de sentenças, denominação responsiva e 

narrativa escrita.  

O grupo LHE apresentou pior desempenho que o grupo LHD e o GC nos 

subtestes de respostas sociais simples, conversação livre e repetição de palavras e frases. 

Nas provas sequências automatizadas e codificação de palavras, o grupo LHE 

apresentou menores escores em relação ao GC.   

Os grupos não se diferenciaram nas provas de compreensão de palavras, 

denominação responsiva, varreduras de categorias específicas, identificação de palavras, 

leitura de palavras e compreensão de sentenças.       
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A tabela 3 mostra os resultados na Bateria MAC Breve. 

 

Tabela 3 – Desempenho dos grupos na Bateria MAC Breve 
 

Variável 

Controles 

M (DP) 

Mín-Máx 

HE 

M (DP) 

Mín-Máx 

HD 

M (DP) 

Mín-Máx 

p 

 

Comparação intergrupos 

 

Discurso 

conversacional 
 

Interpretação de 

metáforas - Explicações 
 

Interpretação de 

metáforas - Alternativas 
 

 

43,3 (1,1) 

40 – 44 
 

5,9 (0,3) 

5 – 6 
 

5,7 (0,6) 

4 – 6 

 

37,7 (3,2) 

30 – 42 
 

5,4 (0,7) 

4 – 6 
 

4,9 (0,9) 

3 – 6 

 

32,7 (5,1) 

17 – 42 
 

5,1 (1,0) 

3 – 6 
 

4,7 (1,2) 

3 - 6 

 

<0,0001 

 
 

0,065 

 
 

<0,001 

 

Todos diferem entre si 

 
 

NA 
 

 

GC ≠ LHE & LHD 

Fluência verbal livre* 

 

 

59 (20,2) 

30 – 107 

31,0 (8,8) 

18 – 58 

27,3 (7,5) 

11 - 40 

<0,0001 GC ≠ LHE & LHD 

Prosódia emocional 

 
 

5,5 (0,7) 

4 – 6 

4,7 (1,9) 

2 – 6 

3,9 (1,7) 

0 - 6 

<0,001 GC ≠ LHE & LHD 

Julgamento semântico - 

Identificação 
 

6,0 (0) 

6 – 6 

5,5 (0,7) 

4 – 6 

5,5 (0,5) 

5 - 6 

0,001 GC ≠ LHE & LHD 

Julgamento semântico - 

Explicação 
 

5,8 (1,0) 

5-6 

5,3 (0,7) 

4-6 

5,1 (0,3) 

3-6 

0,001 GC ≠ LHE & LHD 

Discurso narrativo 

Idéias principais 
 

11,6 (2,5) 

7 – 15 

8,9 (3,1) 

5 – 17 

8,7 (2,3) 

5 - 13 

<0,001 GC ≠ LHE & LHD 

Discurso narrativo -

Informações lembradas 
 

17, 4 (2,4) 

13 – 22 

13,9 (3,6) 

6 – 22 

13,7 (3,0) 

9 - 19 

<0,0001 GC ≠ LHE & LHD 

Discurso narrativo - 

Compreensão texto 
 

Interpretação atos de 

fala - Explicações 
 

Interpretação atos de 

fala - Alternativas 
 

14,6 (0,9) 

12 – 16 
 

10,3 (1,4) 

8 – 12 
 

5,1 (0,7) 

4 – 6 
 

11,0 (3,8) 

2 – 16 
 

9,2 (1,7) 

6 – 12 
 

4,6 (0,8) 

3 – 6 

9,9 (3,3) 

3 – 16 
 

8,8 (1,8) 

6 – 12 
 

4,4 (0,9) 

3 - 6 

<0,0001 

 
 

0,008 

 
 

0,007 

 

GC ≠ LHE & LHD 

 
 

GC ≠ LHE & LHD 

 
 

GC ≠ LHE & LHD 

 

Leitura  

 
 

7,2 (0,7) 

6 – 8 

5,5 (1,5) 

2 – 8 

5,7 (1,5) 

3 - 8 

<0,0001 GC ≠ LHE & LHD 

Escrita  6,9 (0,2) 

6 – 7 

6,5 (0,8) 

5 – 7 

6,2 (0,8) 

5 - 7 

0,002 GC ≠ LHD 

Teste de Kruskal-Wallis; *ANOVA com pós-teste de Bonferroni 

 

Os três grupos apresentaram diferença estatisticamente significante apenas 

na prova de discurso conversacional, sendo que o grupo LHD teve pior desempenho que 

o grupo LHE, e ambos tiveram menores escores que o GC. Na prova de escrita, o grupo 

LHD apresentou escores significantemente inferiores ao do GC. Os grupos não 

apresentaram diferença  significante na prova de interpretação de metáforas. Nas demais 

provas do teste, os grupos LHD e LHE se comportaram de forma semelhante, porém 

com desempenho inferior ao GC. 
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A tabela 4 mostra o desempenho dos grupos nas provas do CLQT.  

 

Tabela 4 – Desempenho dos grupos nas provas do CLQT 

 

Variável 

Controles 

M (DP) 

Mín-Máx 

HE 

M (DP) 

Mín-Máx 

HD 

M (DP) 

Mín-Máx 

p 

 

Comparação 

intergrupos 

 

Fatos pessoais 
 

 

8,0 (0) 

8 – 8 

 

7,9 (0,2) 

7 - 8 

 

7,9 (0,2) 

7 – 8 
 

 

0,602 
 

NA 

 

Cancelamento  11,9 (0,2) 

11 – 12 

11,7 (0,7) 

9 - 12 

11,0 (1,3) 

6 – 12 
 

0,001 LHD ≠ GC & LHE 

Nomeação 10,0 (0) 

10 – 10 

9,5 (0,7) 

7 - 10 

9,5 (0,6) 

8 – 10 
 

0,002 GC ≠ LHE & LHD 

Relógio  10,8 (2,8) 

3 – 13 

7,7 (2,7) 

2 - 11 

8,1 (2,3) 

3 – 11 
 

<0,0001 GC ≠ LHE & LHD 

Retenção história 8,2 (1,4) 

4 – 10 

6,0 (1,6) 

4 - 10 

6,5 (0,8) 

5 – 8 
 

<0,0001 GC ≠ LHE & LHD 

Trilhas 9,4 (1,2) 

6 – 10 

6,1 (3,4) 

0 - 10 

6,5 (0,8) 

5 – 8 
 

<0,0001 Todos diferem entre si 

Geração nomes 6,9 (1,5) 

4 – 9 

3,6 (1,0) 

2 - 6 

4,3 (1,3) 

1 – 7 
 

<0,0001 Todos diferem entre si 

Memória desenhos 5,4 (0,7) 

4 – 6 

5,0 (0,9) 

3 - 6 

4,4 (1,2) 

2 – 6 
 

0,005 GC ≠ LHD 

Labirinto 7,5 (1,2) 

4 – 8 

6,1 (1,8) 

4 - 8 

4,6 (1,8) 

0 – 8 
 

<0,0001 Todos diferem entre si 

Geração desenho 7,7 (1,9) 

4 – 11 

4,7 (2,2) 

2 - 9 

4,1 (1,5) 

1 – 8 

<0,0001 GC ≠ LHE & LHD 

Teste de Kruskal-Wallis 

 

 

Todos os grupos apresentaram diferença significante nas provas de trilhas, 

geração de nomes e labirinto, com pior desempenho do grupo LHD, seguido pelo grupo 

LHE e ambos tiveram menores escores que o GC. Os grupos LHD e LHE tiveram 

desempenho semelhante nas provas de nomeação, relógio, retenção de história e 

geração de desenho, com diferença significantemente inferior em relação ao GC. O 

grupo LHD apresentou desempenho inferior ao grupo LHE e GC na prova de 

cancelamento, e também na prova de memória de desenhos quando comprado ao GC. 

Os três grupos não apresentaram diferença significante na prova de fatos pessoais.  
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A tabela 5 mostra o desempenho dos grupos quanto aos domínios cognitivos 

avaliados no CLQT. 

 

Tabela 5 – Desempenho dos grupos nos domínios cognitivos do CLQT 

 

Variável 

Controles 

M (DP) 

Mín-Máx 

HE 

M (DP) 

Mín-Máx 

HD 

M (DP) 

Mín-Máx 

p 

 

Comparação 

intergrupos 

 

Atenção  
 

201,1 (10,0) 

174 – 213 

 

175,1 (19,2) 

133 - 208 

 

156,7 (18,9) 

99 – 189 
 

 

<0,0001 
 

Todos diferem entre si 

Memória  167,0 (12,6) 

133 – 185 

146,3 (14,3) 

113 - 174 

142,8 (16,5) 

110 – 170 
 

<0,0001 GC ≠ LHE & LHD 

Funções executivas 31,6 (3,8) 

23 – 38 

20,5 (5,7) 

10 - 30 

17,3 (4,0) 

11 – 25 
 

<0,0001 Todos diferem entre si 

Linguagem  33,2 (2,0) 

29 – 37 

27,1 (2,3) 

23 - 32 

28,3 (2,1) 

22 – 32 
 

<0,0001 GC ≠ LHE & LHD 

Habilidades visoespaciais 94,9 (6,4) 

81 - 103 

79,3 (12,9) 

52 - 100 

66,3 (11,9) 

43 – 91 
 

<0,0001 Todos diferem entre si 

Teste de Kruskal-Wallis 

 

Em relação aos domínios cognitivos, todos os grupos diferiram entre si nas 

habilidades de atenção, funções executivas e habilidades visuoespaciais, com pior 

desempenho do grupo LHD, seguido pelo grupo LHE e os dois grupos apresentaram 

pior pontuação que o GC.  Nos domínios de memória e linguagem, os grupos LHD e 

LHE não apresentaram diferença  significante, porém suas pontuações foram piores  que 

as do GC. 
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5.3 Teste de compreensão escrita de inferências: desempenho dos grupos 

A tabela 6 mostra o resultado dos grupos no teste Gerenciamento do 

Implícito. 

 

Tabela 6 – Desempenho dos grupos no teste Gerenciamento do Implícito 

 

Variável 

Controles 

M (DP) 

Mín-Máx 

HE 

M (DP) 

Mín-Máx 

HD 

M (DP) 

Mín-Máx 

p 

 

Comparação 

intergrupos 

 

Total Série A 

 

17,2 (1,6) 

14 - 20 

 

 

14,5 (2,9) 

10 – 20 

 

12 (2,4) 

7 – 17 

 

<0,0001 

 

Todos diferem entre si 

Questões Explícitas  10,1 (0,8) 

9 - 11 

 

9,1 (1,2) 

6 – 11 

9,1 (1,5) 

7 – 11 

0,014 C ≠ HE & HD 

Questões Lógicas  9,7 (1,3) 

7- 12 

 

8,1 (2,2) 

4 – 12 

6,6 (2,4) 

2 – 12 

<0,0001 Todos diferem entre si 

Questões Distratoras  10,4 (1,5) 

8 - 13 

 

8,2 (3,3) 

1 – 13 

7,7 (4,0) 

0 - 13 

0,028 C ≠ HE & HD 

Questões Pragmáticas  14,8 (1,7) 

11 - 18 

 

13,1 (1,4) 

10 – 15 

10,8 

(3,0) 

3 – 15 

<0,0001 Todos diferem entre si 

Questões “Outras” 4,6 (0,7) 

4 - 6 

 

3,7 (1,0) 

1 – 5 

2,6 (1,5) 

0 - 6 

<0,0001 Todos diferem entre si 

Total Série B 49,6 (3,8) 

43 - 57 

 

42,5 (6,0) 

32 – 54 

36,9 

(8,9) 

15 - 51 

<0,0001 Todos diferem entre si 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

 

 

Todos os grupos apresentaram diferença significante na Série A, nas 

questões lógicas, pragmáticas, “outras” e no total da série B, com piores pontuações do 

grupo LHD, seguido pelo grupo LHE e os dois grupos obtiveram piores escores que o 

GC.  

Os grupos LHD e LHE não se diferenciaram nas questões explícitas e 

distratoras, porém tiveram desempenho inferior em relação ao GC.    
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5.4 Teste de compreensão escrita de inferências: correlações com as habilidades 

cognitivas    

A tabela 7 mostra as correlações entre os domínios cognitivos avaliados no 

CLQT e o desempenho no teste de compreensão de inferências escritas (Gerenciamento 

do Implícito) para os três grupos em conjunto. 

 

Tabela 7 - Correlações entre os tipos de inferências e os domínios do CLQT para a 

amostra agrupada 

 
 Atenção Memória  Funções 

executivas 

Linguagem  Habilidades 

visoespaciais 

Série A 0,709 

(p<0,0001) 

0,619 

(p<0,0001) 

0,606 

(p<0,0001) 

0,709 

(p<0,0001) 

0,687 

(p<0,0001) 

Questões Explícitas  0,284 

(p=0,0134) 

0,338 

(p=0,0030) 

0,362 

(p=0,0014) 

0,385 

(p=0,0006) 

0,306 

(p=0,0077) 

Questões Lógicas  0,610 

(p<0,0001) 

0,502 

(p<0,0001) 

0,561 

(p<0,0001) 

0,447 

(p=0,0001) 

0,593 

(p<0,0001) 

Questões Distratoras  0,384 

(p=0,0007) 

0,325 

(p=0,0045) 

0,429 

(p=0,0001) 

0,363 

(p=0,0014) 

0,396 

(p=0,0004) 

Questões Pragmáticas  0,628 

(p<0,0001) 

0,525 

(p<0,0001) 

0,562 

(p<0,0001) 

0,394 

(p=0,0005) 

0,629 

(p<0,0001) 

Questõe Outras  0,570 

(p<0,0001) 

0,523 

(p<0,0001) 

0,515 

(p<0,0001) 

0,384 

(p=0,0007) 

0,564 

(p<0,0001) 

Total Série B 0,683 

(p<0,0001) 

0,599 

(p<0,0001) 

0,670 

(p<0,0001) 

0,536 

(p<0,0001) 

0,683 

(p<0,0001) 

 

Correlação de Spearman (rho) 

 

 

De modo geral, foram encontradas correlações positivas significantes entre 

todas as habilidades cognitivas e todos os tipos de questões do teste de compreensão de 

inferências, assim como na pontuação total das partes A e B. 

As habilidades de atenção, memória, funções executivas e habilidades 

visuoespaciais estiveram fortemente correlacionadas (rho>0,5) com a série A, questões 

lógicas, pragmáticas e “outras”, e na pontuação total da Série B. A linguagem esteve 

fortemente relacionada com a pontuação total da Série A e da Série B.  

Os gráficos abaixo discriminam as curvas de correlação em cada grupo 

separadamente (controles, LHE e LHD), para todas as correlações com valores acima de 

0,5 na análise como um todo.   
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Figura 1 – Correlações entre as habilidades cognitivas e a Série A do teste de compreensão de 

inferências, nos três grupos 
 

Na Parte A do teste de compreensão de inferências, houve correlação 

significante com a habilidade de linguagem para o grupo LHE.  

GC – rho=0,385  p=0,0572 

LHE – rho=0,279  p=0,1763 

LHD – rho=0,314  p=0,1262 

GC – rho=0,242  p=0,2246 

LHE – rho=0,273 p=0,1870 

LHD – rho=0,336  p=0,1010 

GC – rho=0,312  p=0,1293 

LHE – rho=0,275  p=0,1836 

LHD – rho=0,291  p=0,1583 

GC – rho=0,278  p=0,1781 

LHE – rho=0,424  p=0,0347 

LHD – rho=0,171  p=0,4145 

GC – rho=0,239  p=0,2493 

LHE – rho=0,203  p=0,3314 

LHD – rho=0,234  p=0,2612 
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Figura 2 – Correlações entre as habilidades cognitivas e a questões lógicas do teste de 

compreensão de inferências, nos três grupos 

 

Nas questões lógicas, houve correlação significante com os domínios de 

memória e funções executivas, para o grupo LHD.  

 

 

 

 

 

 

GC – rho=0,364  p=0,0740 

LHE – rho=0,350  p=0,0864 

LHD – rho=0,358  p=0,0793 

GC – rho=0,198  p=0,3423 

LHE – rho=0,035  p=0,8666 

LHD – rho=0,536  p=0,0058 

GC – rho=0,247  p=0,2332 

LHE – rho=0,352  p=0,0842 

LHD – rho=0,365  p=0,0727 

GC – rho=0,255  p=0,2182 

LHE – rho=0,224  p=0,2821 

LHD – rho=0,387  p=0,0561 
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Figura 3 – Correlações entre as habilidades cognitivas e a questões pragmáticas do teste de 

compreensão de inferências, nos três grupos 

 

Nas questões pragmáticas, houve correlação significante com os domínios de 

atenção e habilidades visuoespaciais para o grupo LHE. 

 

 

 

 

 

 

 

GC – rho=0,245  p=0,2383 

LHE – rho=0,531  p=0,0063 

LHD – rho=0,090  p=0,6670 

GC – rho=0,322  p=0,1163 

LHE – rho=0,197  p=0,3447 

LHD – rho=0,225  p=0,2786 

GC – rho=0,229  p=0,2711 

LHE – rho=0,473  p=0,0170 

LHD – rho=0,180  p=0,3883 

GC – rho=-0,048  p=0,8180 

LHE – rho=0,356  p=0,0811 

LHD – rho=0,110  p=0,6004 
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Figura 4 – Correlações entre as habilidades cognitivas e questões “outras” do teste de 

compreensão de inferências, nos três grupos 

 

 

Nas questões do tipo “outras”, houve correlação significante com os 

domínios de atenção, memória, funções executivas e habilidades visuoespaciais, para o 

grupo LHD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC – rho=0,099  p=0,6352 

LHE – rho=0,097  p=0,6422 

LHD – rho=0,548  p=0,0046 

GC – rho=-0,171  p=0,4129 

LHE – rho=0,314  p=0,1261 

LHD – rho=0,579  p=0,0024 

GC – rho=-0,053  p=0,8008 

LHE – rho=0,016  p=0,9378 

LHD – rho=0,417  p=0,0381 

GC – rho=0,066  p=0,7540 

LHE – rho=0,087  p=0,6787 

LHD – rho=0,566  p=0,0032 
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Figura 5 – Correlações entre as habilidades cognitivas e a pontuação total da Série B do teste de 

compreensão de inferências, nos três grupos 
 

Na pontuação total na parte B, houve correlação significante com a atenção 

para o GC, e os domínios de memória e funções executivas para o grupo LHD.  

GC – rho=0,428  p=0,0330 

LHE – rho=0,316  p=0,1234 

LHD – rho=0,305  p=0,1376 

GC – rho=0,305  p=0,1386 

LHE – rho=0,045  p=0,8292 

LHD – rho=0,548  p=0,0046 

GC – rho=0,296  p=0,1506 

LHE – rho=0,227  p=0,2752 

LHD – rho=0,431  p=0,0315 

GC – rho=0,287  p=0,1635 

LHE – rho=0,008  p=0,9683 

LHD – rho=0,330  p=0,1073 

GC – rho=0,358  p=0,0787 

LHE – rho=0,308  p=0,1342 

LHD – rho=0,385  p=0,0572 
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A tabela 8 sintetiza as correlações significantes nas questões lógicas, 

pragmáticas e “outras” para cada grupo, separadamente.  

 

Tabela 8 - Correlações entre os tipos de inferências lógicas, pragmáticas e “outras” e os 

domínios do CLQT para cada grupo separadamente 

 
 Grupos Atenção Memória  Funções 

executivas 

Habilidades 

visoespaciais 

Questões  

Lógicas 

GC 0.365 

(p=0.074) 

0,198 

(p=0.342) 

0.255 

(p=0.218) 

0.247 

(p=0.233) 

LHE 0.350 

(p=0.086) 

0.035 

(p=0.866) 

0.224 

(p=0.282) 

0.352 

(p=0.084) 

LHD 0.358 

(p=0.079) 

0.536 

(p=0.005) 

0.387 

(p=0.056) 

0.306 

(p=0.072) 

Questões 

Pragmáticas 

GC 0.245 

(p=0.238) 

0.322 

(p=0.116) 

0.048 

(p=0.818) 

0.229 

(p=0.271) 

LHE 0.531 

(p=0.006) 

0.197 

(p=0.344) 

0.356 

(p=0.081) 

0.473 

(p=0.001) 

LHD 0.090 

(p=0.667) 

0.225 

(p=0.278) 

0.110 

(p=0.600) 

0.180 

(p=0.388) 

Questões  

“Outras” 

GC 0.099 

(p=0.635) 

0.171 

(p=0.412) 

0.053 

(p=0.800) 

0.066 

(p=0.754) 

LHE 0.097 

(p=0.642) 

0.314 

(p=0.126) 

0.016 

(p=0.937) 

0.087 

(p=0.678) 

LHD 0.548 

(p=0.004) 

0.579 

(p=0.002) 

0.417 

(p<0.038) 

0.566 

(p=0.003) 

 

Correlação de Spearman (rho) 

 

Resumidamente, houve relação da atenção e das habilidades visuoespaciais 

para os grupos LHE e LHD e a memória e as funções executivas influenciaram o 

desempenho do grupo LHD. 

 

5.5 Análise de co-variância na compreensão escrita de inferências (idade, 

escolaridade e locais de lesão)  

A análise de co-variância não demonstrou efeito da idade (p=0,924) ou local 

de lesão (p=0,369) no desempenho dos sujeitos. A escolaridade apresentou efeito sobre 

o desempenho (p<0,001) no amostra como um todo, não havendo, no entanto, interação 

com a idade, local de lesão ou grupo diagnóstico.  
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6. DISCUSSÃO  

 

 

Os objetivos deste estudo foram comparar o desempenho de pacientes com 

LHD versus pacientes com LHE, pareados a um GC de sujeitos cognitivamente 

saudáveis, em uma tarefa de leitura de textos, cuja compreensão exigia realização de 

diferentes tipos de inferências. A possível influência de fatores sóciodemográficos 

(idade e escolaridade) e dos locais de lesão, assim como associações entre as funções 

cognitivas (atenção, memória, linguagem, funções executivas e habilidades 

visuoespaciais) e o desempenho no teste de compreensão de inferências também foram 

verificadas.  

 

6.1 Desempenho nos testes de rastreio cognitivo  

Poucos estudos compararam grupos com LHE e LHD em testes de rastreio 

cognitivo, sendo que a maioria dos trabalhos caracteriza amostras de diferentes doenças 

neurológicas. Nossos resultados não mostraram diferenças significantes entre lesados à 

esquerda e à direita no MEEM, Ham-D, Mac-Q, FVs e FVf.  

Quanto ao MEEM, Agrell e Dehlin (2000) também não verificaram 

diferenças entre os dois grupos. Em relação à presença depressão e queixas de memória, 

diversos estudos apontam alta incidência destes quadros após o AVE (van Rijsbergen et 

al., 2014; van Rijsbergen et al., 2015; Guajardo et al, 2015), tanto em lesões à esquerda  

quanto à direita (Stern,  Bachman, 1991; Hsieh,  Kao HJ, 2005). Nas provas de fluência 

verbal, as pesquisas mostram que os pacientes com LHD apresentam maior dificuldade 

na evocação sob critério semântico comparado ao critério fonêmico (Zimmerman et al., 

2014). Baldo et al. (2001) mostrou que pacientes com lesão frontal à esquerda tiveram 

pior desempenho que os lesados à direita em ambos os tipos de fluência, enquanto 

outros estudos não encontraram diferenças significativas entre os dois hemisférios 

(Tucha et al., 1999). Lifrak,  Novelly (1984) evidenciaram maior dificuldade dos 

pacientes com LHD em provas de fluência verbal livre.  

 

6.2 Avaliação linguístico-cognitiva 

Em relação aos aspectos avaliados pelo BDAE, as únicas provas que 

diferenciaram os grupos LHE e LHD foram a descrição oral da prancha do Roubo dos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stern%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1992838
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsieh%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16425545
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kao%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16425545
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Biscoitos e a mecânica da escrita, sendo que o grupo LHE apresentou pior desempenho. 

Quanto à avaliação da comunicação e dos aspectos pragmáticos da linguagem por meio 

da Bateria MAC Breve, os grupos apresentaram diferença significante apenas na prova 

de discurso conversacional, sendo que o grupo LHD teve pior desempenho que o grupo 

LHE. 

Os resultados apontam para a cooperação inter-hemisférica da linguagem. 

Segundo essa teoria,  a participação de ambos os hemisférios é fundamental para o 

processamento da linguagem, especialmente em tarefas discursivas (Kahlaoui et al., 

2008; Belin et al., 2008; Marangolo, Piras, 2010). Enquanto os aspectos mais literais, 

concretos e estruturais são ativados pelo HE, os aspectos pragmáticos, prosódicos e 

contextuais estão mais associados ao HD (Ansaldo et al., 2002; Marini et al., 2005). De 

fato, estudos mostram ativação bilateral durante o discurso (Long, Baynes, 2002; Prat et 

al., 2007; AbdulSabur, 2014). Marini (2012) discute que os sujeitos com LHD 

apresentam produção sem alterações da microestrutura, entretanto é possível identificar 

fala tangencial, com proposições conceitualmente incongruentes e baixos níveis de 

informatividade. 

O pior desempenho do grupo LHE na mecânica da escrita pode ser 

explicado pelo impacto da hemiplegia/hemiparesia, considerando-se que todos os 

sujeitos eram destros, e também por alterações visuoespaciais.   

Em relação aos domínios cognitivos avaliados pelo CLQT, os pacientes com 

LHD apresentaram pior desempenho em tarefas de atenção, funções executivas e 

habilidades visuoespaciais em relação ao grupo com LHE. Nos domínios de memória e 

linguagem, os grupos tiveram pontuações semelhantes.  

Os resultados concordam com a literatura quanto ao envolvimento do HD 

para aos aspectos atencionais, visuoespaciais e executivos. Portanto, este hemisfério 

estaria mais relacionado à orientação têmporo-espacial, atenção, percepção, memória 

visual, habilidades aritméticas, praxia construtiva e funções executivas (Robertson, 

1997; Paradis, 1998; Langdon, Warrington, 2000; Plante et al., 2001; Jehkonen et al., 

2001;  Cheang, Pell, 2006; Champagne-Lavau, Joanette, 2009). 

Em contrapartida, a literatura aponta para a especialização do HE na 

linguagem formal, raciocínio analítico, memória verbal e praxias (Burgio, Basso, 1997; 

Cooke et al, 2010; Bonini,  Radanovic, 2015). O desempenho semelhante entre os 

grupos LHE e LHD demonstrado neste estudo pode ser explicado pelo fato de os 
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indivíduos com LHE serem portadores de afasias leves e leve-moderadas, o que torna os 

grupos mais homogêneos em relação às alterações. 

 

6.3 Desempenho dos grupos na compreensão escrita de inferências 

Cabe de início sinalizar o número reduzido de estudos que compararam 

pacientes com lesão unilateral à esquerda e à direita na compreensão de inferências 

durante a leitura, ponto central da discussão. 

Quanto à análise geral do desempenho dos grupos no teste Gerenciamento 

do Implícito, a menor pontuação total do grupo LHD confirmou que lesões cerebrais à 

direita resultam em maior prejuízo na compreensão de inferências.   

Possíveis causas para esta dificuldade são discutidas na literatura. As 

explicações clássicas incluem prejuízo na integração do conhecimento prévio de mundo 

à luz de novas informações (Brownell et al., 1986), falta de ativação semântica 

(Beeman, 1993), ou falha em inibir a ativação de significados irrelevantes ou 

inapropriados para a correta interpretação do estímulo (Tompkins et al., 2001). Já Blake 

(2009) verificou que esta falha é multifatorial e dependente do tipo de tarefa e da força 

de ativação (previsibilidade) da inferência, reforçando a necessidade de se considerar a 

natureza do estímulo para melhor compreensão das alterações.  

Desta forma, estudos que contrastam o desempenho de sujeitos com lesão à 

direita versus lesão à esquerda, ao levar em consideração o tipo e a complexidade da 

inferência exigida nas tarefas, enriquecem o conhecimento sobre o papel de cada 

hemisfério cerebral no processamento inferencial.  

Nesta direção, quanto aos diferentes tipos de questões do teste 

Gerenciamento do Implícito, nossos resultados mostraram que lesões em ambos os 

hemisférios impactaram o desempenho em todos os tipos de perguntas. No entanto, o 

grupo LHD apresentou maior dificuldade para responder questões lógicas, pragmáticas 

e “outras”, quando comparado ao grupo LHE. As questões explícitas e distratoras não 

diferenciaram os grupos. 

As diferenças de desempenho dos grupos podem, de fato, ser explicadas pela 

natureza e complexidade das questões. Segundo Duchene-May-Carle (2000), as 

questões lógicas requerem estratégias interpretativas lógicas e processos de dedução 

para o fornecimento correto da resposta, o que pode demandar várias etapas de análise. 

As questões pragmáticas exigem que o sujeito realize um processo de indução baseado 
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em conhecimento prévio de mundo, contextualização e respeito às regras discursivas. 

As questões “outras” demandam estratégias cognitivas ainda mais complexas e exigem 

integração do raciocínio formal dentro de uma situação contextualizada, sendo um 

somatório de competências lógicas e pragmáticas. Nas questões explícitas, o sujeito 

deve compreender paráfrases ou fazer uma tradução literal do enunciado e, mesmo que 

a questão tenha sido formulada de forma diferente, não é necessário realizar acréscimos 

ao conteúdo proposicional. As questões distratoras avaliam a habilidade em ignorar 

informação não necessária ou distratora para a compreensão, exigindo que sujeito iniba 

uma abordagem interpretativa da leitura. Portanto, as questões lógicas, pragmáticas e 

“outras” avaliam raciocínio inferencial mais complexo, enquanto as questões explícitas 

e distratoras exigem menor demanda inferencial.  

Estudos comparativos confirmam que lesões em ambos os hemisférios 

podem comprometer a compreensão de diferentes tipos de inferências, sendo que 

sujeitos com LHD apresentam maior dificuldade em contextos mais relacionados à 

percepção de emoção (Hielscher, 2004), percepção da motivação dos personagens 

(Saldert, Ahlsén, 2007) e em situações mais incertas e incompletas (Goel et al., 2007). 

Pesquisas com ressonância magnética funcional e metodologias de paradigma visual em 

sujeitos sem lesão cerebral também evidenciam ativação do HD no processamento 

inferencial para materiais com demanda de compreensão de cenários menos familiares 

(Sundermeier et al., 2005), conceitos ambíguos (Virtue, van den Broek, 2005), 

conteúdos com relações semânticas mais fracas (Virtue et al., 2006b), contextos com 

informações menos consistentes (Virtue et al., 2012), contextos de conversação (Powers 

et al., 2012) e compreensão da coerência global (Gouldthorp, 2015).  

Portanto, a contribuição do HD no raciocínio inferencial parece variar, 

estando mais atuante em situações de compreensão mais complexas ou mais naturais. 

Enquanto o HE está mais envolvido em aspectos mais literais, concretos e estruturais do 

sistema linguístico (fonologia, morfologia e sintaxe), o HD está relacionado 

predominantemente aos processamentos discursivo-pragmáticos e não-literais, 

responsáveis pelo uso mais contextualizado da linguagem (Mason, Just, 2004; Marini et 

al., 2005; Federmeier et al., 2008; Perfetti, Frishkoff, 2008). Em outras palavras, o 

processamento de inferências é considerado uma habilidade de cooperação inter-

hemisférica e requer a participação de todas as habilidades linguísticas. 

 



53 

 

 

6.4 Influência das funções cognitivas na compreensão de inferências 

Na análise conjunta da amostra, houve correlação de todos os domínios 

cognitivos do teste CLQT com todos os tipos de questões do teste Gerenciamento do 

Implícito, especialmente para as perguntas lógicas, pragmáticas e “outras”, o que 

confirma que estas questões são mais complexas e requerem maior demanda cognitiva.  

Na análise por grupos, a memória e funções executivas estiveram mais 

relacionadas às questões lógicas e “outras” no grupo LHD; a atenção esteve mais 

relacionada às questões pragmáticas no grupo LHE e “outras” no grupo LHD; as 

habilidades visuoespaciais foram mais relacionadas às questões pragmáticas no grupo 

LHE e “outras” no grupo LHD. Portanto, resumidamente, observa-se que a atenção e as 

habilidades visuoespaciais afetaram mais os escores dos grupos LHE e LHD e a 

memória e as funções executivas influenciaram predominantemente o desempenho do 

grupo LHD. 

Em relação à atenção, pode-se afirmar que esta é uma habilidade subjacente 

a todas as tarefas linguísticas e cognitivas, e uma falha atencional pode influenciar todos 

os estágios posteriores de um processamento (Posner e Petersen, 1990). Todos os tipos 

de atenção (sustentada, dividida e seletiva) podem impactar a leitura e compreensão de 

materiais complexos. Desta forma, a compreensão das inferências durante a leitura de 

textos pode ser prejudicada tanto pelo prejuízo em processos iniciais de decodificação, 

dependentes de movimentos sacádicos e de varredura do olhar (Harvey et al., 2017), 

quanto por falhas em estágios posteriores, como na seleção dos estímulos de interesse e 

dificuldade de inibição das informações irrelevantes (Bailey et al., 2017). 

Os processos atencionais e de controle dos movimentos oculares também 

estão relacionados às habilidades visuoespaciais. Olkoniemi et al, (2016) analisaram os 

movimentos oculares de adultos saudáveis durante leitura material figurativo (sarcasmo 

e metáfora) e verificaram que, ao responder questões inferenciais, os movimentos se 

tornavam mais lentificados, o que evidencia também a intensa relação dos processos de 

compreensão de materiais mais complexos com a memória operacional.  

A disfunção visuoespacial também pode afetar a compreensão de 

inferências que exigem conceitos de análise espacial. Por exemplo, algumas questões do 

nosso teste, especialmente pragmáticas, exigiam que o sujeito dominasse noções de 

direita versus esquarda para fornecer a resposta correta. Nesta direção, McDonald 
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(2000) verificaram que as funções visuoespaciais realmente interferiram nas desordens 

pragmáticas da linguagem em indivíduos com LHD. 

Quanto à influência da memória, van Dijk (1981) ressaltou a importância da 

memória de longo prazo, que possibilita o armazenamento e resgate de informações 

que, quando ativadas, contribuem para a compreensão por meio de associações com o 

conhecimento prévio (Yeari,  van den Broek, 2015).  

A literatura também aponta íntima relação da memória operacional com o 

processamento de inferências. Quanto maior a capacidade da memória operacional em 

termos de velocidade e armazenamento, mais eficiente é a decodificação dos estímulos 

e maior é a disponibilidade de recursos para realizar operações de análise sintática, 

integração semântica dos constituintes da frase e integração das frases na organização 

textual. Barreyro et al. (2012)  demonstraram que existem diferenças individuais na 

compreensão de inferências em sujeitos saudáveis, relacionadas à capacidade de 

processamento de memória operacional. Semelhantemente, os estudos de Virtue et al. 

(2006a; 2006b) sobre ativação hemisférica confirmaram que quanto maior a 

complexidade da inferência, maior o recrutamento da memória operacional e ativação 

do HD. Quanto aos efeitos da lesão cerebral, Saldert e Ahlsén (2007) verificaram que o 

déficit de compreensão inferencial durante discurso em sujeitos com LHD esteve mais  

relacionado à atenção sustentada, e no grupo LHE houve maior correlação do déficit 

com a memória operacional.  

Quanto às funções executivas, a falha nestas habilidades pode afetar a 

compreensão de inferências devido à rigidez dos processos de pensamento, 

predominância de respostas mais concretas, dificuldade de pensamento em um nível 

abstrato, alteração de regulação do comportamento e dificuldade em inibir respostas. 

Carriedo et al. (2016) verificou relação das funções executivas com a compreensão de 

materiais não-literais, como metáforas.  

Por fim, a menor influência das tarefas de linguagem do CLQT (nomeação 

de itens frequentes e compreensão de textos simples) na compreensão das inferências 

provavelmente se deve à intencional menor demanda linguística exigida no teste, por se 

tratar de um instrumento utilizado para rastreio neuropsicológico em sujeitos com lesão 

cerebral, incluindo afásicos em que o défict de produção oral poderia influenciar o 

desempenho em outras tarefas cognitivas. 
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6.5 Influência da idade, escolaridade e local de lesão na compreensão de 

inferências escritas. 

A análise de covariância demonstrou apenas influência da escolaridade do 

grupo como um todo na compreensão de inferências. A influência de fatores sócio-

demográfios em indivíduos com lesão cerebral na compreensão das inferências é 

escassa na literatura. O estudo de Silagi et al. (2014) mostrou forte influência da 

escolaridade e menor efeito do envelhecimento em uma amostra com sujeitos normais 

na compreensão inferencial escrita de textos, e os resultados de Ribeiro et al. (2014) 

demonstraram que a escolaridade influenciou o desempenho de indivíduos com LHD 

em uma prova de compreensão de inferências visuais. Esta influência pode ser 

explicada pela inter-relação das habilidades cognitivas com a exposição ao ensino 

formal (Rosselli, Ardila, 2003) e acesso a maior conhecimento de mundo (Ferreira, 

Dias, 2004).  

Nossos resultados também não mostraram efeito do local de lesão (p=0,369) 

na pontuação do teste Gerenciamento do Implícito.  

Estudos de neuroimagem funcional mostram ativação de áreas bilaterais 

durante o processamento inferencial, especialmente em regiões frontais e temporais do 

HE, sendo que as áreas frontais estariam mais relacionadas ao processamento básico da 

linguagem e gerenciamento de recursos cognitivos, enquanto as áreas temporais seriam 

importantes para integração semântica no nível das sentenças e texto (Ferstl, 2007). 

Quanto maior a necessidade de contextualização e complexidade da inferência, maior é 

o recrutamento do HD (Mason, Just, 2004; Virtue et al., 2006a; Ferstl, 2007; Virtue et 

al., 2008; Friese et al., 2008; Ferstl et al., 2008; Jin et al., 2009; Jang et al., 2013).  

A ausência da influência da localização intra-hemisférica da lesão neste 

estudo pode ser explicada pela natureza mista dos estímulos do teste Gerencimento do 

Implícito (relatos de conversação, narrativas descritvas, exposição de situações-

problema, entre outros), o que recrutaria uma ampla rede neural, com participação de 

diversas regiões de ambos os hemisférios.  
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7. CONCLUSÕES 

 

  

1) Lesões em ambos os hemisférios podem acarretar dificuldades na 

compreensão das inferências durante a leitura. Porém, pacientes com LHD apresentam 

dificuldades no processamento das inferências lógicas, pragmáticas e outras, o que nos 

leva à interpretação da contribuição deste hemisfério em tarefas de maior demanda 

cognitiva.  

2) A capacidade de compreensão de inferências está correlacionada com 

todas as habilidades cognitivas. De forma geral, houve maior com influência da atenção, 

memória, funções executivas e funções visuoespaciais sobretudo nas perguntas lógicas, 

pragmáticas e outras, o que confirma a maior complexidade destas questões. Quanto à 

análise por grupos, houve influência da atenção para os três grupos, as habilidades 

visuoespaciais afetaram os escores dos grupos LHE e LHD, a memória e as funções 

executivas influenciaram o desempenho do grupo LHD e a linguagem afetou o 

desempenho do grupo LHE. 

3) Não houve influência dos locais de lesão (anteriores x posteriores x 

ântero-posteriores) no desempenho no teste de compreensão de inferêncis escritas nos 

grupos LHD e LHE, o que demosntra participação equivalente de todos os lobos 

cerebrais em uma atuação hemisférica em rede para o processamento inferencial.  

4) Houve influência da escolaridade na compreensão de inferências durante 

a leitura apenas na amostra agrupada, demonstrando que o efeito hemisférico da lesão 

prevalece.  
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8. LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

 

A principal limitação deste trabalho é o tamanho reduzido da amostra. As 

perspectivas de enriquecimento e continuidade da pesquisa incluem a de inclusão de 

exames de imagem funcional para confirmação da ativação de ambos os hemisférios na 

compreensão de inferências e da diferenciação do HE e HD de acordo com a natureza e 

complexidade do raciocínio inferencial. 
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9. ANEXOS  

ANEXO 1 – DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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ANEXO 2 – 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:(.....)...................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL:................................................................................ 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.):........................................ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ............................... SEXO:    M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO:....... ............................................................... Nº ..........APTO: ..... 
BAIRRO:............................................ CIDADE: .................................. 
CEP:............................TELEFONE:(.....)...................... 

_______________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Desempenho de indivíduos com lesão de hemisfério 

direito e esquerdo na compreensão de inferências escritas.  
   PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Leticia Lessa Mansur 

CARGO/FUNÇÃO: Fonoaudióloga  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº CRFa: 0856 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da 
FMUSP 

PESQUISADOR EXECUTANTE: Marcela Lima Silagi     

CARGO/FUNÇÃO: Fonoaudióloga            INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº CRFa: 16376 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da 
FMUSP 

 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 
 
 

3.DURAÇÃO DA PESQUISA : 4 anos 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO-HCFMUSP 

A leitura e compreensão de textos é um processo complexo, sendo necessárias 

habilidades como memória, domínio das regras gramaticais, conhecimento prévio de mundo e 

a capacidade de realizar inferências para preencher as lacunas do que é escrito de forma 

ambígua ou daquilo que está ausente. Estudos mostram que pessoas com lesão cerebral em 

hemisfério direito apresentam alteração nesta tarefa. Porém, pesquisas mais recentes 

demonstram participação dos dois hemisférios. Esses estudos ainda são escassos e mais 

investigações são necessárias para a compreensão da natureza das alterações.  

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, 

que visa conhecer como os sujeitos com lesão de hemisfério direito e esquerdo realizam 

inferências durante o processo da leitura. Este estudo é muito importante para que haja uma 

melhor compreensão sobre o assunto, possibilitando ampliar os instrumentos atuais de 

avaliação, facilitar o diagnóstico e propiciar uma maior exploração dos problemas de 

Linguagem. Pessoas que não conseguem realizar inferências têm prejuízos na área 

profissional e em várias situações do dia a dia, além de dificuldades na vida pessoal. Faremos 

ao senhor (a) algumas perguntas sobre sua idade, tempo de estudo, doenças, queixas de 

memória e depressão. Em relação ao teste de leitura, pediremos para o senhor(a) ler pequenos 

textos e responder algumas perguntas com “Sim”, “Não” ou “Não posso responder”. As provas 

serão gravadas em audio e armazenadas com as pesquisadoras para análise mais detalhada. 

Também faremos alguns testes para verificar como está sua fala e linguagem. 

Essa tarefa é simples, dura aproximadamente duas sessões de duas horas, e podemos 

interromper se o senhor estiver cansado. Não há riscos na realização da prova. Sua 

participação é importante para que conheçamos como são as repostas das pessoas que têm 

alguma lesão neurológica, e oferecer orientação e terapia fonoaudiológica quando for 

necessário.  

Em qualquer etapa do estudo, o senhor (a) terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa e às informações sobre procedimentos e benefícios, inclusive para solucionar 

eventuais dúvidas. Os principais investigadores são a Dra. Leticia Lessa Mansur, Dra. Marcia 

Radanovic e a Fga. Marcela Lima Silagi, que podem ser encontradas no endereço Rua Rua 

Cipotânea, 51 - Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da 

FMUSP. Telefone: 3091-7455. 

Se o senhor 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. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo, pois isso nunca impedirá que o senhor seja 

normalmente atendido no Hospital das Clínicas quando necessitar e procurar o hospital. 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros participantes, não 

sendo divulgada a identificação de nenhum participante. O senhor será informado sobre os 

resultados da pesquisa, caso tenha interesse, quando em estudos abertos, ou de resultados 

que sejam do conhecimento dos pesquisadores. Ao final da avaliação, por favor nos informe se 

deseja conhecer o resultado final de nossa investigação, e qual o método de sua preferência 

(telefonema, e-mail ou correspondência). Não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Nos comprometemos a utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Desempenho de indivíduos com lesão de 

hemisfério direito e esquerdo na compreensão de inferências escritas”  

Eu discuti com a Dra. Leticia Lessa Mansur / Dra. Marcia Radanovic / Fga. Marcela Lima 

Silagi sobre a minha decisão em participar desse 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 e que tenho garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. 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, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 

 

------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal 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         /       /        



62 

 

 

 ANEXO  3 – TESTE DE EDINBURGH (Oldfield,1971) 

 
 
 

Atividade Mão esquerda Mão direita 

Escrever ou distribuir cartas de um baralho   

Desenhar ou encher de água um copo   

Jogar uma bola   

Utilizar um cinzeiro   

Utilizar uma escova de dentes   

Comer um garfo   

Segurar uma vassoura (mão do alto)   

Acender um fósforo   

Segurar uma colher de sopa   

Abrir um pote (mão que segura a tampa)   

 
Pontuação:  
Mão preferencial (+) 
Mão exclusiva (++) 
Duas mãos indiferentemente (+ em cada coluna) 
 
Quociente de lateralidade: 
(total D – total E) / (total D + total E) x 100 
 
-100: canhoto absoluto 
 0: ambidestro 
+100: destro absoluto 
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ANEXO 4 - CRITÉRIOS DE INCLUSÃO MAYO OLDER AMERICAN NORMATIVE 

STUDIES (MOANS) (Smith e Ivnik, 2003) 

 

• Ausência de doença psiquiátrica ou neurológica em atividade; 

• 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; 

• Ausência de uso de medicação psicotrópica em quantidades que possam 

comprometer a cognição ou sugerir transtorno neuropsiquiátrico; 

• Status de vida independente na comunidade; 

• 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 sequela cognitiva aparente; 

• Doenças crônicas não são excluídas desde que a condição não seja relatada pelo 

médico como responsável por comprometimento da cognição. 
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ANEXO 5 – MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (Folstein et al., 1975) 
 

Orientação temporal –  
 

 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). 
 
 
Copia do desenho 

 1  

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   
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ANEXO 6 – ESCALA DE HAMILTON PARA DEPRESSÃO (Hamilton, 1960) 

 
1. HUMOR DEPRIMIDO (Tristeza, desesperança, desamparo, inutilidade)  
0. Ausente.  
1.Sentimentos relatados apenas ao ser inquirido.  
2.Sentimentos relatados espontaneamente com palavras.  
3.Comunica os sentimentos não com palavras, isto é, com a expressão facial, a postura, a voz 
e a tendência ao choro.  
4. Sentimentos deduzidos da comunicação verbal e não-verbal do paciente.  
 
2. SENTIMENTOS DE CULPA  
0. Ausente  
1. Auto-recriminação; sente que decepcionou os outros.  
2. Idéias de culpa ou ruminação sobre erros passados ou más ações.  
3. A doença atual é um castigo.  
4. Ouve vozes de acusação ou denúncia e/ou tem alucinações visuais ameaçadoras.  
 
3. SUICÍDIO  
0. Ausente.  
1. Sente que a vida não vale a pena.  
2. Desejaria estar morto ou pensa na probabilidade de sua própria morte.  
3. Idéias ou gestos suicidas.  
4.Tentativa de suicídio ( qualquer tentativa séria, marcar 4).  
 
4. INSÔNIA INICIAL  
0. Sem dificuldades para conciliar o sono.  
1. Queixa-se de dificuldade ocasional para conciliar o sono, isto é, mais de meia hora.  
2. Queixa-se de dificuldade para conciliar o sono todas as noites.  
 
5. INSÔNIA INTERMEDIÁRIA  
0. Sem dificuldades.  
1. O paciente se queixa de inquietude e perturbação durante a noite.  
2. Acorda à noite - qualquer saída da cama marcar 2 (exceto p/ urinar).  
 
6. INSÔNIA TARDIA  
0. Sem dificuldades.  
1. Acorda de madrugada, mas volta a dormir  
2. Incapaz de voltar a conciliar o sono se deixar a cama.  
 
7. TRABALHO E ATIVIDADES  
0. Sem dificuldades.  
1. Pensamento e sentimentos de incapacidade, fadiga ou fraqueza relacionada a atividades, 
trabalho ou passatempos.  
2. Perda de interesse por atividades (passatempos ou trabalho) quer diretamente relatada pelo 
paciente, quer indiretamente por desatenção, indecisão e vacilação (sente que precisa 
esforçar-se para o trabalho ou atividade).  
3. Diminuição do tempo gasto em atividades ou queda de produtividade. No hospital, marcar 3 
se o paciente não passar ao menos 3 horas por dia em atividades externas (trabalho hospitalar 
ou passatempo).  
4. Parou de trabalhar devido à doença atual. No hospital, marcar 4 se o paciente não se ocupar 
com outras atividades, além de pequenas tarefas do leito, ou for incapaz de realizá-las sem 
ajuda.  
 
8. RETARDO (lentidão de ideias e fala; dificuldade de concentração; atividade motora 
diminuída)  
0. Pensamento e fala normais.  
1. Leve retardo à entrevista.  
2. Retardo óbvio à entrevista.  
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3. Entrevista difícil.  
4. Estupor completo.  
 
9. AGITAÇÃO  
0. Nenhuma.    
1. Inquietude.  
2. Brinca com as mãos, com os cabelos,etc.  
3. Mexe-se, não consegue sentar quieto.  
4. Torce as mãos, rói as unhas, puxa os cabelos, morde os lábios.  
 
10. ANSIEDADE PSÍQUICA  
0.Sem dificuldade.  
1. Tensão e irritabilidade subjetivas.  
2. Preocupação com trivialidades.  
3. Atitude apreensiva aparente no rosto ou na fala.  
4. Medos expressos sem serem inquiridos.  
 
11.ANSIEDADE SOMÁTICA  
Concomitantes fisiológicos de ansiedade, tais como:  
Gastrointestinais: boca seca, flatulência, indigestão, diarreia, cólicas, eructação;  
Cardiovasculares: palpitações, cefaleia;  
Respiratórios: hiperventilação, suspiros; Frequência urinária; Sudorese  
0. Ausente :  1. Leve  2. Moderada     3. Grave 4. Incapacitante  
 
12. SINTOMAS SOMÁTICOS GASTRINTESTINAIS  
0. Nenhum  
1. Perda de apetite, mas alimenta-se voluntariamente. Sensações de peso no abdômen  
2. Dificuldade de comer se não insistirem. Solicita ou exige laxativos ou medicações para os 
intestinos ou para sintomas digestivos.  
 
13. SINTOMAS SOMÁTICOS EM GERAL  
0. Nenhum  
1. Peso nos membros, nas costas ou na cabeça. Dores nas costas, cefaleia, mialgias.  
Perda de energia e cansaço.  

1. Qualquer sintoma bem caracterizado e nítido, marcar 2.  
 
14. SINTOMAS GENITAIS  
Sintomas como: perda da libido, distúrbios menstruais  
0. Ausentes  
1. Leves  
2. Intensos  
 
15. HIPOCONDRIA  
0. Ausente  
1. Auto-observação aumentada (com relação ao corpo)  
2. Preocupação com a saúde  
3. Queixas freqüentes, pedidos de ajuda,etc.  
4. Idéias delirantes hipocondríacas.  
 
16. PERDA DE PESO (Marcar A ou B)  
A - Quando avaliada pela história clínica  
0. Sem perda de peso.  
1. Provável perda de peso associada à moléstia atual.  
2. Perda de peso definida ( de acordo com o paciente)  
3. Não avaliada.  
B - Avaliada semanalmente pelo psiquiatra responsável, quando são medidas alterações reais 
de peso  
0. Menos de 0,5 Kg de perda por semana.  
1. Mais de 0,5 Kg de perda por semana.  
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2. Mais de 1 Kg de perda por semana.  
3. Não avaliada.  
 
17. CONSCIÊNCIA  
0. Reconhece que está deprimido e doente.  
1. Reconhece a doença mas atribui-lhe a causa à má alimentação, ao clima, ao excesso de 
trabalho, a vírus, à necessidade de repouso, etc.  
2. Nega estar doente.  
 
18. VARIAÇÃO DIURNA  
A - Observar se os sintomas são piores pela manhã ou à tarde. Caso NÃO haja variação, 
marcar "nenhuma".  
0. Nenhuma  
1. Pior de manhã.  
2. Pior à tarde.  
B - Quando presente, marcar a gravidade da variação. Marcar "nenhuma" caso NÃO haja 
variação.  
0. Nenhuma.  
1. Leve  
2. Grave  

NOTA: Caso haja variação diurna, só a contagem referente à sua gravidade (1 ou 2 
pontos no ítem 18B) é que deve ser incluída na contagem final. O item 18 A não deve ser 
computado.  

 
19. DESPERSONALIZAÇÃO E PERDA DE NOÇÃO DE REALIDADE  
Tais como: sensações de irrealidade, ideias niilistas  
0. Ausente      1. Leve.  2. Moderadas.  3. Graves. 4. incapacitantes.  
 
20. SINTOMAS PARANÓIDES  
0. Nenhum.  
1. Desconfiança.  
2. Ideias de referência.  
3. Delírio de referência e perseguição.  
 
 
21. SINTOMAS OBSESSIVOS E COMPULSIVOS  
0. Nenhum.  
1. Leves.  
2. Graves.  
 
SOMAR OS PONTOS OBTIDOS EM TODOS OS ÍTENS (EXCETO 18 A)    
CONTAGEM TOTAL: ____(0-62) 
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ANEXO 7 – QUESTIONÁRIO DE QUEIXAS SUBJETIVAS DE MEMÓRIA MAC–Q 

(Xavier et al., 1999) 

 

 
"Comparado com: “Como o Sr. (a) era aos 40 anos, como o Sr. (a) descreveria a  sua 
capacidade para realizar as seguintes tarefas que envolvem a memória: 
 

  Muito melhor Um pouco Sem Um pouco pior Muito pior 

  
agora 

(1) 
melhor agora 

(2) 
mudança 

(3) 
agora 

(4) 
agora 

(5) 

   
    1.Lembrar o  nome de pessoas 

que acabou de conhecer            

2.Lembrar o número do telefone 
que usa pelo menos uma vez por 
semana           

3.Lembrar onde colocou objetos 
(ex. chaves)           

4.Lembrar notícias de uma 
revista ou da televisão           

5.Lembrar coisas que pretendia 
comprar quando chega ao local           

6.Em geral, como descreveria 
sua memória comparada aos 40 
anos de idade?           
 
 
OBS:as cinco primeiras perguntas são pontuadas da seguinte forma: muito melhor agora (1 ponto); um pouco melhor 
agora  (2 pontos); sem mudança (3 pontos);  um pouco pior agora (4 pontos);  muito pior agora (5 pontos).  Já a 
pergunta seis é pontuada da seguinte forma: muito melhor agora (2 pontos); um pouco melhor agora (4 pontos); sem  
mudança (6 pontos);  um pouco pior agora (8 pontos); muito pior agora (10 pontos).  A pontuação  no teste pode variar 
de  7  pontos até 35, sendo  a pontuação  máxima  relacionada com percepção subjetiva de disfunção na memória 
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ANEXO 8 – PROVAS DE FLUÊNCIA VERBAL 

 
Prova de fluência semântica – Animais 

0-15 segs 16- 30 seg        31- 45 seg 45-60 seg 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

6 6 6 6 

7 7 7 7 

8 8 8 8 

9 9 9 9 

10 10 10 10 
 

Prova de fluência fonêmica – F 

0-15 segs 16- 30 seg        31- 45 seg 45-60 seg 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

6 6 6 6 

7 7 7 7 

8 8 8 8 

9 9 9 9 

10 10 10 10 
 

Prova de fluência fonêmica – A 

0-15 segs 16- 30 seg        31- 45 seg 45-60 seg 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

6 6 6 6 

7 7 7 7 

8 8 8 8 

9 9 9 9 

10 10 10 10 
 

Prova de fluência fonêmica – S 

0-15 segs 16- 30 seg        31- 45 seg 45-60 seg 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

6 6 6 6 

7 7 7 7 

8 8 8 8 

9 9 9 9 

10 10 10 10 
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ANEXO 9 – TESTE DE BOSTON PARA DIAGNÓSTICO DAS AFASIAS (BDAE) – 

VERSÃO            REDUZIDA (Goodglass & Kaplan, 1983) 

 

 
 

I. Conversação e fala espontânea  

A. Respostas sociais simples 

1. “Como está você hoje?”  

2. “Você já esteve aqui antes? Ou “Eu já avaliei você antes?” 

3. “Você acha que nós podemos ajudá-lo?” (ou que nós o temos ajudado)?  

4. “Você acha que pode melhorar?”  

5. “Quando você vai sair daqui?/ou  quando você acha que vai receber alta do hospital?” 

6. “Qual é o seu nome completo?  

7. “Qual é o seu endereço completo?”  

 

B. Conversação livre 

 

C. Descrição de prancha: Figura: ROUBO DOS BISCOITOS.  

 

 

PERFIL DAS CARACTERÍSTICAS DA GRAVIDADE E DA PRODUÇÃO DA LINGUAGEM 

Escala para pontuação da gravidade da afasia 

 

0. Não utiliza fala funcional ou compreensão auditiva. 

1. Toda a comunicação é através de expressão fragmentada; grande necessidade de inferência, 

questionamento ou adivinhação por parte do interlocutor. A informação possível de ser intercambiada é 

limitada e o ouvinte assume a responsabilidade pela comunicação. 

2. A conversação sobre temas familiares é possível com ajuda do interlocutor. Ocorrem freqüentes falhas para 

veicular a idéia, mas o paciente é capaz de compartilhar a responsabilidade pela comunicação. 

3. O paciente pode discutir quase todos os problemas da vida cotidiana com pouca ou nenhuma assistência. A 

redução da fala e/ou compreensão, entretanto, torna a conversação sobre determinados temas impossível. 

4. Ocorre perda óbvia da fluência na fala ou há alguma dificuldade para compreensão, sem limitação 

significante nas idéias expressas ou forma de expressão. 

5. Desvantagem mínima, perceptível; o paciente pode ter dificuldades subjetivas que não são óbvias para o 

ouvinte. 

 

 
II- COMPREENSÃO AUDITIVA 

A- Compreensão de palavras 

1. Discriminação básica de palavras.  

Figura Resposta Pontos 

 0-5 s >  5s Falha 

Para partes do corpo diga: “Mostre-me seu ... “  1 ½ 0 

1. Ombro     

2. Bochecha     

 

3. Vela     

4. Urso     

5. Amendoim     

6. Camisa     

7. Ônibus     

8. Serrote     

9. Formiga     

10. Tulipa     

(Cores) 
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11. Azul     

12. Marrom     

(Letras) 

13. T     

14. N     

Números 

15. 4     

16. 13     

 

B- Ordens 

1- Aponte para o teto e depois para o chão .  

# Após dispor sobre a mesa um lápis, relógio, e um cartão , nesta ordem, diga ao paciente:  

2- Ponha o lápis  acima do cartão  e então, ponha-o de volta  no lugar .  

3- Toque cada ombro duas vezes com dois dedos, mantendo os  olhos fechados.  

 

C- Material Ideacional Complexo 

Perguntas  

 

1a__b__ 

2a__b__ 

1a. Uma rolha de cortiça afunda na água?                    

2a .Você pode usar um martelo para bater pregos?             

1b. Uma pedra afunda na água?                                            

2b. Um martelo é bom para cortar madeira ?                        

 

Sr. João  tinha que ir para o Paraná. Ele decidiu pegar um avião. Sua esposa levou-o ao aeroporto, mas no caminho, o 

pneu furou. No entanto, eles chegaram ao aeroporto a tempo de  pegar o avião.  

Perguntas  

 

3a__b__ 

4a__b__ 

 

3a. O Sr  João perdeu o avião? 

4a. O Sr João estava indo para o Paraná ? 

3b. Ele chegou ao aeroporto a tempo ? 

4b. Ele estava voltando do Paraná? 

 

Carlos bateu à porta de uma casa grande para pedir dinheiro para dar aos pobres.  

Um moço atendeu e Carlos pediu-lhe para dizer ao dono da casa que estava precisando de dinheiro para dar aos 

necessitados. O moço entrou em casa e voltou logo depois dizendo que o dono da casa havia saído. Então, diga-lhe 

um conselho: “quando sair não deve deixar a cara na janela porque alguém pode roubá-la”. 

Perguntas  

 

 

5a___b___ 

6a___b___ 

5a. Carlos queria dinheiro? 

6a. Foi o dono da casa que atendeu a porta?  

5b. Carlos só queria conversar um pouco? 

6b. O  dono da casa queria esconder-se de Carlos? 

 
 

III- EXPRESSÃO ORAL 

A- SEQÜÊNCIAS AUTOMATIZADAS 

1- Dias da Semana 

    Dom , Seg , Ter , Quar , Quin , Sex , Sáb        4 cons.     todas 

2 - Contar até 21 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21                 8 cons. 8 cons.    todas todos 

 

B- REPETIÇÃO  

1. PALAVRAS ISOLADAS 

Palavra Acerto/Erro Transcrição Alteração da articulação Código – erro 

1. marrom     

2. cadeira     

3. que     
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4. enfatizar     

5. Católico Apostólico     

 

2. SENTENÇAS 

Sentença alvo Resposta Alteração da articulação Código - erro 

1. Maria quer feijão.     

2. Ele pega o jornal na mesa do café.    

 

C- DENOMINAÇÃO  

1 – Denominação responsiva  

Faça o paciente fornecer a palavra-resposta que corresponde à questão. Marque, na coluna, o tempo aproximado para 

a resposta e se houve prejuízo na articulação. Use o código da página 3. 

 

 Pontuação: tempo aproximado p/ resposta: 0 –5s   = 2 pts;  > 5s  = 1 pt  ; falha  = 0 pt  

Pergunta Pontos Alteração da articulação Código - erro 

 0-5 s  > 5 s Falha   

 2 pts 1 pt 0   

Onde nós vemos as horas?      

O que você faz com uma navalha?      

O que você faz com sabão ?      

O que você faz com um lápis ?      

Nós cortamos papel com o quê?      

 

 

2. Teste de nomeação - Boston (versão reduzida)  

Escore (do manual do teste de nomeação - Boston): _____ / 15 

 

3. Varredura para categorias específicas 

Recomenda-se que este subteste não seja aplicado se o paciente obteve menos de 10 pontos no Teste de Nomeação 

Boston, versão extensa. 

a. Letras resposta pts Letras resposta pts 

1. S   3. T   

2. E   4. R   

 
b. Números resposta pts Números resposta pts 

1. 7   3. 13   

2. 9   4. 200   

 
c. Cores resposta pts Cores resposta pts 

1. Vermelho   3. Azul   

2. Verde                           4. Marrom   

 

 

                             IV. LEITURA 
A. Reconhecimento de símbolos básicos 

1. Emparelhar letras e palavras 

 

Alvo Resposta Pto Alvo Resposta Pto 

G h Q g S  boi Boa oba boi doi  

F F T S p  de Se de be ei  

 

 

2. Emparelhamento de números 

Dedos e números arábicos 

Números arábicos emparelhados com os dados 
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B. Identificação de palavras – emparelhamento palavra-figura 

 

Figura Resposta 

1. relógio horas religião relógio olhar 

2. cama caixa sono cana cama 

3. peso pelo peso quilo tela 

4. binóculo binóculo bimanual sapato telescópio 

 

C. Leitura oral  

1. Leitura oral de palavras – nível básico 

 

Palavra-alvo Tempo   

 0-3s - 3 pts 3-10s - 2 pts 10-30s - 1 pt Falha – 0 Alter. da 

articul. 

Erro - código 

Cadeira       

Círculo       

Rede       

Roxo       

Quinze       

 

D- LEITURA ORAL DE SENTENÇAS com compreensão 

 

   Sentença a ser lida (cartão 23) Resposta Pontuação 

1. É um belo dia de praia.   

2. João e Maria embrulham um lanche gostoso.    

3. Depois de dirigir por quarenta e cinco minutos eles 

chegam até a praia.  

  

4. Quando eles saem da água é porque estão famintos.   

5. Felizmente, eles descobriram um bar com uma 

grande variedade de bebidas e comidas.  

  

 

Compreensão:  

 

1. O tempo estava __________________ 

Frio  Ensolarado Nublado   Chuvoso 

 

2. João e Maria  viajaram em um 

Trem Navio  Carro  Avião 

 

3. A viagem durou  

Meio dia  5 minutos  45 minutos 2 horas 

 

Escore: ___ / 3 
 

D- COMPREENSÃO DE LEITURA: PARÁGRAFOS E SENTENÇAS 

EXEMPLOS:  a) Água é    .........(voar     molhada     seca  vermelha)  

b) Crianças  jogam ........... (porta          sapato       moeda     bola) 

 

1- Um cachorro pode  ............(falar       latir             cantar        gato) 

 

2- Sr. João lava e corta cabelos. Ele é um -..........(barbear        menino         açougueiro        barbeiro) 

 

3- Escolas e estradas custam dinheiro. Nós pagamos esses gastos por meio de .... 

(casas  país  impostos  polícia) 
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4- O alumínio antigamente era muito difícil de ser refinado. Atualmente, a eletricidade resolveu o problema da refinação 

e o alumínio tornou-se 

(Muito  resistente  um minério eletrônico  muito barato) 

 
 

V- ESCRITA 
A - MECÂNICA DA ESCRITA 

1- Assinatura (letra cursiva) 

2- Nome (letra de forma) 

3- Ditado de letras (TGRSB) 

4- Copiar “A esperta raposa marrom ...” (cursiva) 

5- Copiar em letra de forma a mesma sentença 

6- Números de 1 a 10 

7- Ditado de números (2-12-9-11-16) 
 

 Forma das letras Escolha correta das letras Habilidade motora 

2- todas as letras estão bem formadas 3- sem erros 2- Sem prejuízo 

1- parcialmente mal formadas 2- mais da metade corretas 1- Com dificuldade 

0- ilegíveis 1- menos do que metade, corretas 0- Falha no controle motor 

 0- menos do que 2 corretas  

 

B – Habilidade básica de codificação  

1. Ditado de palavras simples 

1. boi  3. pia  

2. ir  4. lua  

 

2. Palavras regulares  

1. grupo  

2. apartamento  

 

3. Palavras irregulares freqüentes 

1. lixo  

2. bolo  

3. fixo  

 

C- Denominação  escrita (figuras) 

1. árvore  3. canoa  

2. cabide  4. treliça  

 

D. NARRATIVA ESCRITA 

1- Narração escrita  

Apresente a figura do Roubo dos Biscoitos do cartão 1. Diga: ”Escreva tudo o que você pode sobre o que você vê 

acontecer nessa figura. Permita ao paciente aproximadamente 3 minutos para escrever. Se a produção do paciente é 

menor do que você julga ser seu potencial, use as questões seguintes para estimular escrita adicional. 

Pontuação: 

Mecânica Acesso ao vocabulário 

escrito 

Sintaxe Adequação de conteúdo 

 3- Adequada 3- Totalmente correta 3- Adequação de conteúdo 

2- Letras bem formadas 2- Algumas palavras 

importantes foram omitidas 

2- Algumas falhas na 

estruturação da sentença 

2- Relevante porém 

incompleta 

1- Legível com alterações 1- Menos do que 8 palavras 

importantes 

1- Grupos sub-clausais 1- Informação minimamente 

relevante 

0- A maior parte é ilegível 0- Menos do que 2 palavras 

importantes 

0- Sem agrupamento de 

palavras 

0- Não há informações 

relevantes. 

Folha de pontuação no BDAE – versão reduzida. 
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Conversação e fala espontânea  

Respostas sociais simples ...../7 

Conversação livre ...../5 

Descrição de prancha ...../5 

Compreensão auditiva  

Compreensão auditiva de palavras ...../16 

Compreensão auditiva de ordens ...../10 

Compreensão auditiva de material ideacional complexo ...../6 

Expressão oral  

Sequências automatizadas  ...../4 

Repetição de palavras  ...../5 

Repetição de frases  ...../2 

Denominação responsiva  ...../10 

Nomeação por confrontação visual  ...../15 

Nomeação para varredura de categorias específicas ...../15 

Leitura  

Identificação de palavras ...../4 

Leitura de palavras  ...../15 

Leitura de sentenças  ...../5 

Compreensão de sentenças ...../3 

Compreensão de sentenças e parágrafos ...../4 

Escrita  

Mecânica da escrita ...../49 

Habilidade básica de codificação ...../4 

Denominação escrita  ...../4 

Narrativa escrita  ...../11 
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ANEXO 10 – BATERIA MONTREAL DE AVALIAÇÃO DA COMUNICAÇÃO – 

VERSÃO ABREVIADA (BATERIA MAC BREVE) (Casarin et al., 2014) 
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Folha de pontuação na Bateria MAC Breve 

 

Discurso conversacional ...../44 

Interpretação de metáforas  

Explicações .....12  

Escolha de alternativas  ...../6 

Fluência verbal livre   

Prosódia emocional (produção) .....6  

Julgamento semântico    

Identificação ...../6  

Explicação  ...../6 

Discurso Narrativo  

Escore Geral de idéias principais ...../18 

Escore geral de informações lembradas ...../26 

Escore geral compreensão do texto ...../16 

Interpretação de atos da fala  

Explicações ...../12 

Escolha das alternativas ...../6 

Leitura ...../8 

Escrita  

Ditado ...../5 

Assinatura ...../2 
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ANEXO 11 – COGNITIVE LINGUISTIC QUICK TEST (CLQT) (Estabrooks, 2001) 
 

 

Fatos pessoais 

 
Item Resposta Pontuação 

Correto Incorreto 

1. Quando você nasceu? 

[Para respostas incompletas, solicite mês, dia, ano] 
Mês .... 
Dia........ 

Ano ...... 

1 
1 

1 

0 
0 

0 

2. Onde você nasceu?* [Para respostas incompletas, solicite para cidade ou estado (país)] Cidade ... 
Estado 

(País) ..... 

1 
1 

1 

0 
0 

0 

3. Qual é sua idade atual? Idade ..... 1 0 

4. Qual é o seu endereço atual completo? [ Para respostas incompletas, solicite para rua, cidade ou 
estado. Não é necessário CEP] 

Rua e 
Número  

Cidade  

Estado  

1 
1 

1 

1 

0 
0 

0 

0 

 

Cancelamento de Símbolos 
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Nomeação por Confrontação 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



85 

 

 

Desenho do Relógio 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recontagem de História 
 

O marido de Ana deu-lhe um lindo anel de rubi pelo seu aniversário. Esta noite ela 

decidiu usar o anel, mas ela não pode achá-lo. Ana procurou em toda parte e então 

começou a chorar. Ela buscou na bolsa pelo seu lenço e lá estava o anel. 

 

Elementos da história V Variações aceitáveis V Resposta (se diferente) 

1. da Ana     

2.marido     

3. deu a ela  (adquiriu, comprou, ganhou, recebeu)   

4. bonito  (lindo)   

5. rubi  (vermelho rubi)   

6. anel     

7. pelo seu aniversário     

8. Essa noite ela decidiu  (À noite, uma noite)   

9. usar o anel  (colocar, foi colocar o anel)   

10. mas  (entretanto, e, então)   

11. ela não pode achá-lo  (descobriu que ela tinha perdido, o anel foi-se, 

perdeu, em lugar errado) 

  

12. Ana  (Ela)   

13. procurou  (buscou, tentou achá-lo, começou a procurar, foi 

procurar) 
  

14. por todos os lugares  (em toda parte)   

15. e então começou a chorar  (começou a soluçar, berrar, começou a chorar, 

ficou aborrecida) 

  

16. Ela buscou em sua bolsa     

17. pelo lenço  (lenço de papel, Kleenex, lenço de pano)   

18. e lá estava o anel  (lá ele estava, ela achou o anel, ela arrancou o 

anel, ele apareceu, ela descobriu ele) 
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Compreensão Auditiva 
 

Questões Item 1 Item 2 Item 3 

1. O nome da senhora era Alice? S N   

2. O marido deu a ela um anel de rubi pelo seu aniversário?  S N  

3. Ela acidentalmente jogou o presente fora?   S N 

4. O nome da senhora era Ana? S N   

5. O marido deu a ela um anel de diamante pelo seu aniversário?  S N  

6. Ela achou o presente na sua bolsa?   S N 

 

 

 

Trilha de símbolos 
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Geração de nomes 

 
 

Animais 
 

0-15 

segundos 

C P I 16-30 

segundos  

C P I 31- 45 

segundos 

C P I 45-60 

segundos 

C P I   

1    1    1    1      

2    2    2    2      

3    3    3    3      

4    4    4    4      

5    5    5    5      

6    6    6    6      

7    7    7    7      

8    8    8    8      

9    9    9    9      

10    10    10    10      

 

Palavras com m 

 
0-15 

segundos 

C P I 16-30 

segundos  

C P I 31- 45 

segundos 

C P I 45-60 

segundos 

C P I   

1    1    1    1      
2    2    2    2      
3    3    3    3      
4    4    4    4      
5    5    5    5      
6    6    6    6      
7    7    7    7      
8    8    8    8      
9    9    9    9      
10    10    10    10      
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Memória de Desenhos 
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Labirintos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geração de Desenhos 
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Folha Resumo de Pontuação 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefa  Score  

Domínio Cognitivo  

Atenção  Memória  
Funções 

Executivas  
Linguagem  

Habilidades 

Visuoespaciais  

Fatos pessoais 9     x 7=     x 1=     

Cancelamento de 

Símbolos 

12  X 9=        X 2=   

Nomeação por 

confrontação  

9        X 1 =     

Desenho de 

Relógio  

0    Grau da severidade:    

Recontagem de 

Historias 

2  X 2 =  X 6=     X 1=    

Trilha de 

símbolos  

4  X 3 =    X 1 =    X 2 =  

Geração de 

nomes  

6    X 1=   X 1=  X 1=     

Memória de 

desenhos 

3  X 2=   X 10=       X 4=  

Labirinto 0  X 4=     X 1=    X 3=  

Geração de 

desenhos  

5  X 1=     X 1=    X 1 =  

Pontuação         
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ANEXO 12 – TESTE DE COMPREENSÃO DE INFERÊNCIAS ESCRITAS                          

“GERENCIMENTO DO IMPLÍCITO”.  

 

 

 

Aquecimento - Série A 

 
   
 

1) Uma tempestade violenta tinha soprado durante toda a noite. O dono do castelo 

chamou o vidraceiro logo no dia seguinte. 

O que aconteceu?  

 

2) Ricardo disse para Fábio: “Você poderia entrar no nosso time, nós aceitamos bem o 

Gregório”. 

O que Ricardo quer dizer? 

 

3) Suzy disse: “Eu não quero ser operada pelo Dr. Rogério, não quero ficar mancando 

pela vida toda como a Bernadete”. 

O que Suzy quer dizer? 

 

4) Para entrar nesta escola, é necessário ter menos de 20 anos e Bianca comemorou seus 

21 anos de idade há 2 meses. 

O que isto quer dizer? 

 

5) A funcionária do banco estava finalizando o atendimento de um cliente. Ela não teve 

tempo de acionar o alarme. 

O que aconteceu? 

6) Durante aquela refeição, eu estava entre Julio e Jerônimo, Julio estava a minha 

direita. Ana estava ao lado de Jerônimo. 

Quem estava a minha esquerda? 

 

7) Ela tinha embalado cuidadosamente sua louça nas caixas. Ela teve que fazer uma 

queixa contra os empregados da empresa de mudanças.  

O que aconteceu?  

 

8) Max diz para sua mulher: “Eu realmente queria ter comprado este vaso azul para 

você, mas depois do mercado, eu não tinha mais que 20 reais comigo”.   

O que Mário quer dizer? 

 

9) Ele olha longamente para um lindo carro azul na oficina do seu mecânico. Ele pensa 

em pedir um empréstimo complementar em seu banco.  

O que ele quer  fazer? 

 

10) Ela lhe mostra um lindo anel na vitrine. Saindo da loja, ela pulou em seu pescoço 

para abraçá-lo. 

O que aconteceu? 
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11) Consertei o Fusca em 3 horas, mas o conserto do Palio me levou três vezes menos 

tempo. 

Quanto tempo levou o conserto do Renault? 

 

12) Hoje de manhã, com a geada, o meu carro se recusou a dar partida. Felizmente, meu 

vizinho é muito prestativo.  

O que aconteceu?  

13) Habitualmente, este ministro não gagueja quando faz um discurso. Ele devia estar 

particularmente emocionado; é preciso dizer que ele foi muito sincero nesta noite. 

O que aconteceu?  

 

14) Francisca diz para o seu filho: “Nunca traga esta menina aqui em casa; é melhor ela 

não saber em qual meio você viveu”. 

O que Francisca quer dizer? 

 

15) Sofia diz: “Se Wilson não tivesse tido um papel grande nesta peça de teatro, eu teria 

ido embora antes do final”. 

O que Sofia quer dizer? 

 

16-Assim como todo mundo, fui ver o nosso deputado pular de pára-quedas; eu não tinha 

visto que o artigo era do dia 1º de Abril. 

O que aconteceu?  

 

17- Carlos diz: “Se eu tivesse que dar um trocado para todos os mendigos da minha rua, 

eu não teria mais como alimentar meus filhos”. 

O que Carlos quer dizer? 

 

18- Maria diz: “Com seu salário, Bernardo pôde comprar uma casa no Morumbi, 

enquanto eu fui obrigada a comprar uma residência em Carapicuíba”. 

O que Maria quer dizer?  

 

19- Luis é menos friorento do que Márcia, mas é mais do que Carolina. 

Quem é o mais friorento? 

 

20- Lúcio foi ao seu médico antes da reunião da obra. Ele teve que esperar até o fim das 

consultas para medir o cômodo que ia ser reformado. 

Quem é Lucio? 
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Avaliação - Série B 
 

Exemplo: Aline diz: “Não vou contar isto para minha tia, eu não quero que toda a 

cidade esteja a par, eu teria muita vergonha”. 
 

(Responder: SIM, NÃO ou Não posso responder) 

 

a) Aline acha que sua tia sabe guardar um segredo? 

b) Aline está com AIDS? 

c) Aline acha que sua tia já está informada? 

 

 

1- Pedro diz: “É preciso muito dinheiro para ir ao Canadá; não posso ir para lá 

neste momento”. 

 

a) Pedro tem muito dinheiro neste momento? 

b) Pedro tem uma irmã no Canadá? 

c) Pedro tem a intenção de ir para o Canadá? 

 

 

2- Catarina diz: “Pedro Durano é uma criança terrível, no entanto, ele é mais 

comportado do que seu irmão”. 

 

a) Pedro tem pelo menos um irmão? 

b) O irmão do Pedro é comportado? 

c) Será que Catarina acha que os pequenos Durano são crianças modelo? 

 

 

3- Eu pesquei apenas trutas neste rio, e o único peixe que nós comemos nesta semana 

não foi uma truta. 

 

a) Será que o peixe que nós comemos vem da minha pescaria do rio? 

b) Será que pesquei muitos peixes diferentes neste rio? 

c) Será que fui pescar porque não tínhamos mais nada para comer? 

 

 

4- Maria é nitidamente mais idosa do que Laura e Laura é mais idosa do que 

Beatriz. 

 

a) Beatriz é a mais idosa das três? 

b) Beatriz é a irmã da Laura? 

c) Laura é mais nova do que Maria? 

 

 

5- Depois do boletim meteorológico, Brigite diz a se mesma: “Não devo esquecer 

meu guarda-chuva amanhã”. 

 

a) O boletim meteorológico anunciou que haveria risco de chuva? 

b) A temperatura está baixa hoje? 

c) Brigite gosta de se molhar? 
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6- Karina diz: “Eu levo o meu carro, não quero sair com Delfina, tenho muito amor à 

vida”. 

 

a) O carro da Karina é mais confortável que o da Delmira? 

b) Karina acha que viajar com Delmira representa um risco? 

c) Karina acha que ela dirige melhor do que Delmira? 

 

 

7- Kátia diz: “Quanto menos gente eu conheço num coquetel, mais eu aproveito o 

bufê. Ontem, eu engordei 1 kg na inauguração da sala multi-uso”. 

 

a) Kátia engordou recentemente? 

b) Será que Kátia engordou 1 kg porque seus amigos a levaram a comer muito? 

c) Será que Kátia foi capaz de se servir no bufê na inauguração da sala multi-uso? 

 

 

8- Nadia chama Lucas e lhe diz: “Ei, caramba, você viu as horas?”, e Lucas 

respondeu-lhe: “Sim, eu sei, mas não estou encontrando a minha chave do carro”. 

 

a) Lucas está adiantado? 

b) Lucas tem uma consulta no dentista? 

c) Lucas perdeu a chave do seu carro? 

 

 

9- Leandro fugiu, ele sabia que seu boletim escolar chegaria hoje pelo correio. 

 

a) Leandro foi normalmente para a escola hoje? 

b) Leandro tirou boas notas na escola neste trimestre? 

c) Leandro tirou uma nota melhor em matemática do que no ditado? 

 

 

10- Henrique diz para Paulo: “Para as próximas eleições, devemos votar porque o 

PSDB corre o risco de ganhar cadeiras demais.” 

 

a) Enrique acha que Paulo vai votar no PSDB? 

b) Enrique acha que a abstenção é um bom meio para lutar contra o PSDB? 

c) Enrique vota no PT? 

 

 

11- Rosa diz para Suzana: “Pare de comer, você vai engordar!” e Suzana lhe 

responde: “E daí, os homens gostam disso”. 

 

a) Rosa é casada? 

b) Suzana está fazendo um regime rigoroso? 

c) Suzana tem vontade de agradar aos homens? 
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12- Durante a investigação de um assassinato, o policial diz ao genro da vítima: “Todo 

mundo ouviu o Sr. brigar com o seu sogro muito frequentemente, e, além disso, o Sr. 

não pode me dizer o que estava fazendo entre 16 h e 17h de ontem”. 

 

a) A vítima e seu genro tinham uma relação descontraída? 

b) O crime ocorreu após as 17h? 

c) O policial tem suspeitas sobre a culpa do genro? 

 

 

13- O filme ao qual queríamos assistir era estritamente proibido para menores de 13 

anos. Daniel tem 15 anos, mas seu irmão tem 4 anos a menos. 

 

a) As duas crianças estavam com suas carteiras de identidade? 

b) O irmão de Daniel podia assistir a este filme? 

c) Daniel é maior de idade? 

 

 

14- Lola tinha 3 anos quando seus pais imigraram para o Brasil com toda família. 

Lola tem 18 anos hoje e seu irmão tem 4 anos a mais do que ela. 

 

a) Lola está no Brasil há mais de 16 anos? 

b) O irmão mais velho de Lola tem 22 anos? 

c) Os pais de Lola são de origem estrangeira? 

 

 

15- Não posso gravar os dois filmes nesta fita de vídeo de 180 minutos; não me restam 

senão 80 minutos após a gravação do primeiro filme. 

 

a) O primeiro filme durou 80 minutos? 

b) A fita tem uma duração de 3 horas? 

c) O segundo filme é mais curto do que o primeiro? 

 

 

16- Quanto mais Valter perde no cassino, mais ele é carinhoso com sua mulher; 

aparentemente, ele não teve muita sorte no jogo esta noite.  

 

a) A esposa de Valter é rica? 

b) Valter ganhou muito no cassino esta noite? 

c) Valter está carinhoso com sua esposa esta noite? 

  

 

17- Isabela diz: “Ontem, depois de ter pago meu queijo, deixei minha carteira no 

balcão. Por sorte, a vendedora de queijo é uma mulher honesta”.  

 

a) Isabela comprou queijo recentemente?  

b) Isabela vai declarar o roubo da sua carteira na polícia? 

c) Os produtos desta loja de queijo são menos caros do que em outro lugar? 
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18- O gato da minha vizinha nunca mia, a menos que ele não tenha comido nada por 

um longo tempo. Hoje, eu o ouvi miar a manhã toda. 

 

a) O gato da minha vizinha é gordo? 

b) Este gato reclama quando está com fome? 

c) Minha vizinha deu de comer ao seu gato hoje de manhã? 

 

 

19- Roberto morreu ontem, aos 52 anos; no entanto, seu médico já o tinha avisado há 

pelo menos três anos para tomar cuidado. 

 

a) Roberto faleceu há três anos atrás? 

b) Roberto levou em consideração os conselhos de seu médico? 

c) Roberto morreu em um acidente de avião? 

 

 

20- Clemente não teve catapora, por isso sua mãe prefere mandá-lo para a casa de seu 

primo Romeu por três dias. A mãe do Clemente acredita que seria melhor ele pegar 

esta doença antes dos 12 anos. 

 

a) Romeu está com catapora? 

b) Clemente tem mais de 12 anos? 

c) A mãe de Cláudio pensa em evitar que ele tenha catapora? 
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Série B – Folha de respostas 

 

 
1 - Canadá 

a. Pedro tem muito dinheiro neste momento?     NÃO O 

b. Pedro tem uma irmã no Canadá?           ? D 

c. Pedro tem a intenção de ir para o Canadá?     SIM P 

 

2 - Os Durano 

a. Pedro tem pelo menos um irmão?      SIM E 

b. O irmão do Pedro é comportado?      NÃO L 

c. Será que Catarina acha que os pequenos Durano são crianças modelo?       NÃO O 

 

3 - Pescaria. 

a. Será que o peixe que nós comemos vem da minha pescaria do rio?   NÃO L 

b. Será que pesquei muitos peixes diferentes neste rio?    NÃO E 

c. Será que fui pescar porque não tínhamos mais nada para comer?   NÃO O  

 

4 - Idade 

a. Beatriz é a mais idosa das três?       NÃO L 

b. Beatriz é a irmã da Laura?       ? D 

c. Laura é mais nova do que Maria?      SIM L 

 

5 - Previsão do tempo 

a. O boletim meteorológico anunciou que haveria risco de chover?   SIM P 

b. A temperatura está baixa hoje?       ? D 

c. Bruna gosta de se molhar?       NÃO P 

 

6 - Karina  

a. O carro da Karina é mais confortável que o da Delmira?    ? D 

b. Karina acha que viajar com Delmira representa um perigo?   SIM P 

c. Karina acha que ela dirige melhor do que Delmira?    SIM P 

 

7 - Kátia  

a. Kátia engordou recentemente?       SIM E 

b. Kátia engordou 1 kg porque seus amigos a levarama comer muito?  NÃO L 

c. Será que Kátia foi capaz de se servir no bufê na inauguração da sala multi-uso?  SIM     P 

 

8 - Lucas 

a. Lucas está adiantado?        NÃO P 

b. Lucas tem uma consulta no dentista?      ? D 

c. Lucas perdeu a chave de seu carro?      SIM E 

 

9 - Leandro  

a. Leandro foi normalmente para a escola hoje?     NÃO P 

b. Leandro tirou boas notas na escola neste trimestre?    NÃO P 

c. Leandro tirou uma nota melhor em matemática do que no ditado?   ? D 

 

10 - Enrique  

a. Enrique acha que Paulo vai votar no PSDB?     NÃO O 

b. Enrique acha que a abstenção é um bom meio para lutar contra o PSDB?  NÃO O 

c. Enrique vota no PT?        ? D 

 

11 - Engordar 

a. Rosa é casada?        ? D 

b. Suzana está fazendo um regime rigoroso?     NÃO P 

c. Suzana tem vontade de agradar aos homens?     SIM P 

 

 



98 

 

 

12 - Investigação  

a. A vítima e seu genro tenham uma relação descontraída?    NÃO E 

b. O crime ocorreu após as 17h?       NÃO O 

c. O policial tem suspeitas sobre a culpa do genro?     SIM P 

 

13 - Daniel 

a. As duas crianças estavam com suas carteiras de estudante?   ? D 

b. O irmão de Daniel podia assistir a este filme?     NÃO L 

c. Daniel é maior de idade?       NÃO  E 

 

14 - Lola  

a. Lola está no Brasil há mais de 16 anos?      NÃO  L 

b. O irmão mais velho de Lola tem 22 anos?     SIM L 

c. Os pais de Lola são de origem estrangeira?     SIM E 

 

15 - Filme 

a. O primeiro filme durou 80 minutos?      NÃO L 

b. A fita tem um duração de 3 horas?      SIM L 

c. O segundo filme é mais curto do que o primeiro?    ? D 

 

16 - Valter 

a. A esposa de Valter é rica?       ? D 

b. Valter ganhou muito no cassino esta noite?     NÃO E 

c. Valter está carinhoso com sua esposa esta noite?     SIM L 

 

17 - Isabela 

a. Isabela comprou queijo recentemente?       SIM E 

b. Isabela vai declarar o roubo da sua carteira na polícia?    NÃO P 

c. Os produtos desta loja de queijo são menos caros do que em outro lugar?  ? D 

 

18 - Gato 

a. O gato da minha vizinha é gordo?      ? D 

b. Este gato reclama quando está com fome?     SIM E 

c. Minha vizinha deu de comer ao seu gato hoje de manhã?    NÃO L 

 

19 - Roberto  

a. Roberto faleceu há três anos atrás?      NÃO E 

b. Roberto levou em consideração os conselhos de seu médico?   NÃO P 

c. Roberto morreu em um acidente de avião?     NÃO P 

 

20 - Catapora 

a. Romeu está com catapora?       SIM P 

b. Cláudio tem mais de 12 anos?       NÃO P 

c. A mãe de Cláudio pensa em evitar que ele tenha catapora?   NÃO P 

 
 
 

 

Total de acertos na Série A ...../20 

Total de acertos na Série B ...../60 

Questões explícitas ...../11 

Questões lógicas ...../12 

Questões distratoras ...../13 

Questões pragmáticas ...../18 

Questões “outras” ...../6 
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ANEXO 13  –REFERÊNCIAS DE DESEMPENHO DE AMOSTRA BRASILEIRA 

NO TESTE GERENCIAMENTO DO IMPLÍCITO, SEGUNDO IDADE E 

ESCOLARIDADE (Silagi et al., 2014). 

 

 

 

             

 

Grupo 

parte A 

M (DP) 

Mín-máx 

Lógicas 

M (DP) 

Mín-máx 

Explícitas 

M (DP) 

Mín-máx 

Pragmáticas 

M (DP) 

Mín-máx 

Distratoras 

M (DP) 

Mín-máx 

Outras 

M (DP) 

Mín-máx 

 

Total 

M (DP) 

Mín-máx 

 

JBe 14,6 (1,9) 

10-18 

6,4 (2,1) 

3-11 

8,2 (2,1) 

3-11 

12,6 (3,1) 

7-17 

4 (4,2) 

0-13 

3 (0,9) 

1-4 

34,2 (7,2) 

24-48 

JMe 15,9 (1,8) 

13-19 

7,8 (2,7) 

2-12 

9,1 (2,1) 

4-11 

12,9 (2,5) 

8-17 

6,8 (4) 

0-13 

3,2 (1,4) 

1-5 

40 (8,6) 

25-54 

JAe 18,3 (1,2) 

16-20 

10,5 (1,3) 

7-12 

10,4 (0,9) 

8-11 

14,7 (1,9) 

8-18 

12,4 (1) 

9-13 

4 (1) 

2-6 

52 (4) 

44-59 

ABe 14,8 (2) 

12-19 

7,7 (1,7) 

4-11 

8,7 (1,8) 

5-11 

13,9 (2,7) 

5-17 

5,4 (4,8) 

0-13 

3,2 (1,5) 

1-6 

38,9 (7,5) 

28-53 

AMe 15,2 (2) 

10-18 

8,7 (1,9) 

5-12 

9,6 (1,2) 

8-11 

14,8 (2) 

11-18 

8,2 (2,6) 

3-13 

3,4 (1,2) 

1-6 

44,7 (5,1) 

34-55 

AAe 16,2 (1,6) 

13-19 

9,8 (1,5) 

6-12 

10 (1,1) 

6-11 

13,9 (2,6) 

6-18 

11,1 (2) 

4-13 

3,7 (1,1) 

1-6 

48,6 (5,8) 

34-60 

IBe 13,7 (2,5) 

8-18 

6,2 (1,6) 

3-9 

8,7 (1,7) 

6-11 

13 (3,2) 

5-17 

4,3 (3,5) 

0-11 

2,8 (1) 

1-4 

35,1 (7) 

19-48 

IMe 14,4 (2,3) 

8-17 

7,6 (2,1) 

3-11 

9,4 (1,8) 

4-11 

14 (2,6) 

8-18 

6,7 (3,8) 

0-12 

3,4 (1,4) 

1-6 

41 (8,8) 

24-53 

IAe 16,3 (1,9) 

13-20 

9,7 (1,7) 

5-12 

10 (1,2) 

7-11 

14,5 (2,6) 

10-18 

9,6 (2,9) 

0-13 

3,6 (0,9) 

1-6 

47,5 (5,6) 

32-57 

p fator 

idade 
< 0,001 

J x I (< 0,001) 
0,050 0,799 0,204 

0,030 

A x I (0,025) 
0,542 

0,026 

A x I 

(0,025) 

 

p fator 

escolaridade 

 

< 0,001 

Be, Me X Ae          

(< 0,0001) 

 

 

<0,001 

todos 

diferem 

 

< 0,001 

todos 

diferem 

0,027 

Be x Ae (0,022) 

 

< 0,001 

todos 

diferem 

 

<0,001 

Be x Ae 

(<0,001) 

 

 

< 0,001 

todos 

diferem 

interação 

idade x 

escolaridade 

0,071 0,059 0,569 0,079 0,072 0,646 0,008 

 

Legenda: M= Média; DP= Desvio-Padrão; Mín= Mínimo; Máx= Máximo. 
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