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Resumo 

Objetivo: Elaborar um protocolo de avaliação do planejamento motor da fala 

com estímulos fonologicamente balanceados para o português brasileiro e que 

contemple todas as variáveis necessárias para este diagnóstico. Método: 

Foram realizadas três etapas: Na primeira, construíram-se listas de palavras 

cujo critério principal foram os padrões silábicos e acentuais. Do levantamento 

realizado na Etapa 1, procedeu-se à seleção dos vocábulos que compuseram a 

primeira versão do protocolo na Etapa 2, reunidas em duas tarefas: de 

repetição e de Leitura em Voz Alta (LVA). Em seguida, investigou-se a 

ocorrência das palavras usando a base de dados do Corpus Brasileiro (PUC-

SP) - Linguateca. Na etapa 3 realizou-se a análise estatística para verificar se 

as listas de repetição e de LVA estavam equilibradas quanto à ocorrência das 

palavras. Assim, as listas foram distribuídas em quartis e foram analisadas de 

forma descritiva e bivariada. O nível de significância utilizado foi de 5%. 

Resultados: Após a realização de todas as etapas, foi possível obter as 

palavras que compuseram as listas das tarefas de repetição e de LVA. 

Finalmente, foram então acrescidas ao protocolo as demais tarefas 

consideradas essenciais para a avaliação da apraxia como as taxas 

diadococinéticas e a prancha para a emissão oral espontânea. Conclusão: O 

protocolo desenvolvido contém as tarefas consideradas padrão para a 

avaliação da apraxia de fala pela literatura internacional, o que torna esse 

instrumento importante para o diagnóstico desse distúrbio em falantes do 

português brasileiro. 

 

Palavras-chave: Apraxias, transtornos da articulação, protocolo, avaliação de 

sintomas. 
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Abstract: 

Objective: To develop a protocol for the assessment of speech motor planning 

with phonologically balanced stimuli for Brazilian Portuguese and that includes 

all the variables necessary for this diagnosis. Method: Three stages were 

carried out: In the first, lists of words were built whose main criterion was 

syllabic and accent patterns. From the survey carried out in Stage 1, the words 

that composed the first version of the protocol in Stage 2 were selected, 

grouped into two tasks: repetition and Reading Aloud (LVA). Then, the 

occurrence of words was investigated using the database of the Brazilian 

Corpus (PUC-SP) - Linguateca. In step 3, statistical analysis was performed to 

verify if the repetition and LVA lists were balanced in terms of the occurrence of 

words. Thus, the lists were distributed in quartiles and were analyzed in a 

descriptive and bivariate manner. The significance level used was 5%. Results: 

After carrying out all the steps, it was possible to obtain the words that 

composed the lists of the repetition and LVA tasks. Finally, the other tasks 

considered essential for the assessment of apraxia, such as diadochokinetic 

rates and the board for spontaneous oral emission, were then added to the 

protocol. Conclusion: The protocol developed contains the tasks considered 

standard for the assessment of apraxia of speech by the international literature, 

which makes this instrument important for the diagnosis of this disorder in 

Brazilian Portuguese speakers. 

Keywords: Apraxias, joint disorders, protocol, symptom assessment. 
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1 INTRODUÇÃO  

A apraxia de fala adquirida foi descrita por Darley e colaboradores como 

“um distúrbio da programação motora da fala manifestada primariamente por 

erros de articulação” (DARLEY; ARONSON; BROWN, 1975). Pode ser 

decorrente de trauma, tumor, lesão vascular encefálica ou doença 

neurodegenerativa (MARTINS; ORTIZ, 2004). 

A apraxia de fala dificilmente aparece sozinha, em geral, acompanha 

quadros de afasia (OGAR et al., 2005). Nos casos de afasia em que a apraxia 

aparece como comorbidade é difícil, muitas vezes, diferenciar as 

manifestações fonológicas (afasia) das fonéticas(apraxia). 

Dentre as características da apraxia de fala, há a repetição, a 

autocorreção e o ensaio articulatório (CERA; MINETT; ORTIZ, 2010). A 

substituição, a omissão e a adição, comuns na afasia de condução, também 

podem ser observadas nos pacientes apráxicos (OGAR et al., 2005). Dessa 

forma, muitas manifestações clínicas que aparecem na fala do paciente com 

apraxia também aparecem como manifestações da afasia. No entanto outras 

manifestações como prolongamento de vogais, aumento da distância 

interssilábica, chuá intrusivo e alteração da prosódia estão mais diretamente 

relacionadas à apraxia de fala (MCNEIL, 2004). 

Além da descrição de manifestações, é possível e recomendado utilizar 

modelos linguísticos para entender melhor os processos envolvidos nos 

distúrbios de fala e assim poder melhor caracterizá-los. Em 1997, Van der 

Merwe propôs um modelo que procura explicar o complexo processo de 

produção motora da fala.  

O modelo expõe que a produção da fala ocorre em quatro etapas: 

primeiro há a etapa pré-motora também chamada de planejamento linguístico-

simbólico em que ocorre a seleção dos fonemas e a aplicação das regras 

linguísticas; na segunda etapa, em que se inicia o ato motor propriamente dito, 

há o planejamento motor que é responsável pela ordenação têmporo-espacial 
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dos fonemas a serem emitidos; na terceira há a programação motora que 

envolve a seleção de músculos na sequência apropriada para a produção dos 

fonemas selecionados; na quarta há a execução da sequência de fala 

produzida pelos articuladores envolvidos na ação (VAN DER MERWE, 1997). 

De acordo com esse modelo, os sinais de afasia aparecem como um 

déficit na etapa de planejamento linguístico-simbólico, enquanto os de apraxia 

aparecem na etapa de planejamento motor (CERA et al., 2017). 

McNeil (2004) sugeriu algumas características típicas e outras 

exclusivas da apraxia: distorção de sons, prolongamento de vogais e 

consoantes e prolongamento de duração de intersegmentos. Tais 

características são mais evidentes em palavras polissilábicas (COLLINS, 

ROSENBEK, & WERTZ, 1983; HALEY & OVERTON, 2001; KENT & 

ROSENBEK, 1983, apud HALEY et al., 2017). Mesmo com a publicação do 

modelo de processamento de fala e a observação de características 

relacionadas ao planejamento motor, a diferenciação entre erros fonológicos e 

fonéticos é uma tarefa bastante complexa (ORTIZ; BRABO; MINETT, 2016).  

Com essa mudança na visão e na interpretação da interface fala e 

linguagem a partir dos modelos de processamento de fala, novos protocolos 

foram desenvolvidos, tentando tornar o processo de avaliação mais eficaz para 

a diferenciação de transtornos da linguagem (afasia) e os de fala (apraxia). 

No âmbito internacional, o Apraxia Battery for Adults, ABA-2, (DABUL, 

2000) conta com tarefas que fazem uso de listas de palavras para avaliar a 

presença e mensurar a gravidade da apraxia de fala do paciente. Isso é feito 

por meio do E_WIL (do inglês Errors on Words of Increasing Length), medida 

que relaciona o erro com a extensão da palavra (BALLARD et al., 2016). 

Apesar do computo do E_WIL ser uma medida que auxilia na 

identificação clínica da apraxia de fala, outras medidas podem auxiliar nesse 

diagnóstico. 
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Em 2014, Strand e colaboradores desenvolveram o Apraxia of Speech 

Rating Scale, ASRS, uma escala perceptual que busca avaliar distúrbios da 

fala que podem ocorrer na afasia, apraxia e disartria, independentemente do 

tipo de combinação que se manifeste no paciente. Apresenta tarefas como fala 

espontânea, diadococinesia e repetição de palavras e frases em que são 

avaliadas a presença/ausência de resposta bem como a frequência e a 

gravidade das manifestações. 

Tanto o ABA-2 quanto o ASRS se baseiam na percepção auditiva do 

avaliador, em virtude disso, novos estudos têm buscado reduzir a subjetividade 

do diagnóstico por meio do uso de medidas acústicas mais objetivas. 

O Word Syllable Duration, WSD, é uma medida em que se calcula o 

tempo de produção da palavra dividido pelo número de sílabas produzidas e 

tem sido usado em pesquisas como critério do comprometimento gerado pela 

apraxia (HALEY et al., 2012). 

Assim, diante da mudança na compreensão sobre a produção motora da 

fala, oriunda dos novos modelos de processamento e a presença de novos 

instrumentos surge a necessidade de desenvolver um protocolo para o 

português brasileiro com estímulos que contemplem as variáveis que 

interferem no planejamento e na produção motora da fala, haja vista que o 

único protocolo de apraxia de fala adquirida publicado no Brasil (MARTINS; 

ORTIZ, 2004) não possui uma lista de palavras com o controle das variáveis 

importantes para esse diagnóstico. 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo desse projeto foi elaborar um protocolo de avaliação para apraxia 

de fala com estímulos fonologicamente balanceados para o português 

brasileiro. 
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Durante muitos anos, a apraxia de fala foi considerada uma das 

características esperadas em quadros de afasia. Foi a partir de 1969, com as 

pesquisas de Darley, que houve uma melhor distinção entre os dois quadros 

(ROSENBEK, 2001), gerando novas pesquisas a respeito das manifestações 

de fala da apraxia. 

Ao longo dos anos, lesões nos lobos frontal e têmporo parietal esquerdo, 

ínsula e gânglios da base foram relacionadas com casos de apraxia relatados 

na literatura (OGAR et al., 2005). A causa mais comum dessas lesões são os 

acidentes vasculares cerebrais (GONZÁLEZ; TOLEDO, 2015). 

Além do prolongamento de fonemas/sílabas, segmentação de sons e 

redução do contraste de sílaba tônica, a apraxia de fala adquirida pode ser 

caracterizada na prosódia por uma fala mais lenta e hesitante com alteração no 

ritmo e na entonação. Essas características na prosódia são resultantes das 

questões articulatórias (DARLEY; ARONSON; BROWN, 1975), no entanto, 

podem passar desapercebidos para um avaliador menos experiente, mesmo 

em casos mais graves de apraxia (HALEY; JACKS, 2019).  

Vários fatores afetam a articulação em pacientes com apraxia de fala 

adquirida, como extensão da palavra em termos de número de sílaba ou de 

consoante, complexidade da sílaba, taxa de frequência da palavra ou sílaba no 

idioma. Tais fatores são interdependentes e afetam a taxa de acurácia dos 

pacientes (ZIEGLER; AICHERT; STAIGER, 2017). 

 

2.1.1 Protocolos  

Ao longo das últimas décadas, protocolos e parâmetros foram 

desenvolvidos com intuito de facilitar o processo de avaliação da apraxia de 

fala. 
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O Motor Speech Evaluation (MSE) é uma bateria clássica que tem sido 

utilizado no diagnóstico de apraxia de fala adquirida e de disartria há anos 

(WERTZ et al., 1984, apud OGAR et al., 2006). Ele inclui uma série de tarefas 

como tempo máximo fonatório de vogal, repetição de silabas (diadococinesia), 

palavras e frases, descrição de imagem e leitura em voz alta (OGAR et al., 

2006). Apesar de ser usado na clínica e na pesquisa há anos, essa bateria não 

apresenta parâmetros de normalidade nem padronização (OGAR et al., 2005). 

O ABA foi publicado originalmente em 1979 e, por décadas, foi o único 

protocolo de apraxia de fala que continha parâmetros psicométricos. O ABA-2 é 

a versão atualizada publicada no ano 2000. Essa bateria contém um inventário 

com 15 possibilidades para caracterizar a articulação do indivíduo, como erros 

de antecipação fonêmica, erros perseverativos, erros de transposição, erros de 

dessonorização, exibe pesquisa visível/ audível, erros de substituição de vogal, 

ensaio de palavras, erros inconsistentes, aumento de erros conforme aumento 

da sequência de fonemas, apresenta menos erros na fala automática do que 

na fala espontânea, dificuldade acentuada para iniciar a fala, presença de chuá 

intrusivo entre sílabas ou entre encontros consonantais, apresenta prosódia 

anormal, demostra consciência dos erros embora não seja capaz de corrigi-los 

e apresenta falha ente recepção e emissão (DABUL, 2000). Apesar disso, esse 

protocolo é criticado porque alguns subtestes não conseguem diferenciar de 

modo apropriado os erros de fala da apraxia dos encontrados na afasia de 

condução (MCNEIL; PRATT; FOSSETT, 2004). 

O ABA-2 prevê o cálculo do E_WIL baseado no subteste de palavras por 

comprimento crescente (do inglês, ABA-2 Words of Increasing Length subtest) 

em que o paciente deve repetir as palavras após o examinador falar. O escore 

é calculado mediante a percepção do avaliador. Assim, para uma resposta sem 

hesitação, esforço ou erro articulatório, equivale a 2 pontos; uma resposta que 

é reconhecível como o alvo e tem o número correto de sílabas, mas há 

hesitação, esforço ou erro articulatório equivale 1 ponto; e ausência de 

resposta, uma palavra irreconhecível ou uma palavra com o número incorreto 

de sílabas recebe pontuação 0. No entanto, a pontuação não é sensível a erros 

específicos (BALLARD et al., 2016). 
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Dabul (2000, apud BALLARD et al., 2016) reportou os seguintes 

resultados na aplicação do teste: pacientes apráxicos (N=40, escore do 

subtestes=3,92, SD=3,90) e para indivíduos normais (N=49, escore do 

subtestes=0,06, SD=0,24). 

Em 2014, Strand e colaboradores desenvolveram o Apraxia of Speech 

Rating Scale, ASRS, uma escala perceptual que busca avaliar distúrbios da 

fala que podem ocorrer na afasia, apraxia e disartria, independentemente do 

tipo de combinação que se manifeste no paciente. Apresenta tarefas como fala 

espontânea, diadococinesia, repetição de palavras e frases em que o avaliador 

analisa a presença/ausência de resposta bem como a frequência e a 

severidade das manifestações. 

Tanto o ABA-2 quanto o ASRS se baseiam na percepção auditiva do 

avaliador. Em virtude disso, novos estudos têm buscado reduzir a subjetividade 

do diagnóstico por meio do uso de medidas acústicas mais objetivas. 

O Word Syllable Duration, WSD, é uma medida em que se calcula o 

tempo de produção da palavra dividido pelo número de sílabas produzidas e 

tem sido usado em pesquisas como critério do comprometimento gerado pela 

apraxia (HALEY et al., 2012). 

O Pairwise Variability Index, PVI, usa palavras, frases e sentenças para 

calcular a diferença entre sílabas tônicas e átonas pela duração, frequência 

fundamental e intensidade (BALLARD et al., 2010, HALEY; JACKS, 2019). O 

PVI foi inicialmente criado para caracterizar o ritmo de fala e a sílaba tônica em 

indivíduos normais que usam diferentes tipos de línguas e dialetos (LOW, 

GRABE, & NOLAN, 2000 apud HALEY; JACKS, 2019). Nos últimos anos, o PVI 

tem sido utilizado para investigar alterações prosódicas em indivíduos pós-AVC 

(HALEY; JACKS, 2019), casos de apraxia de fala na infância e adquirida 

(BALLARD et al., 2016; BASILAKOS et al., 2017; HALEY; JACKS, 2019). 

O Lexical Stress Ratio, LSR, avalia a duração, a amplitude e a 

frequência fundamental por tempo de cada sílaba em dissílabos (SHRIBERG et 

al., 2003). Também foi desenvolvido originalmente para avaliar crianças e tem 

sido utilizado em pesquisas com adultos (HALEY; JACKS, 2019). 
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Em um estudo comparativo entre essas três medidas mais objetivas, 

WSD, PVI e LSR, o WSD mostrou informações mais relevantes para o 

diagnóstico da apraxia de fala adquirida (HALEY; JACKS, 2019). 

Assim, na prática clínica, a avaliação fornece as informações 

necessárias, embora elas não sejam o diagnóstico em si. Cabe ao 

fonoaudiólogo, por meio do uso dos dados qualitativos e quantitativos obtidos e 

baseados em sua experiência, realizar o diagnóstico (GONZÁLEZ & TOLEDO, 

2015). 

QUADRO 1. COMPARAÇÃO DAS TAREFAS ENTRE OS DIFERENTES PROTOCOLOS 

Testes LVa Repetição 
Fala 

espontânea 

Descrição de 

Prancha 
DCC TMF Praxia Oral 

Análise 

Acústica 
 

MSE X X  X X X    

ABA-2 X X  X X  X   

ASRS  X X  X     

WSD        X  

PVI        X  

LSR        X  

Legenda: LVA = leitura em voz alta; DCC = diadococinesia; TMF = tempo máximo fonatório. 

 

2.1.2 Estudos a respeito da apraxia de fala adquirida 

Em 1977, Dunlop e Marquardt analisaram os erros de dez falantes 

apráxicos na tarefa de emissão de uma única palavra para determinar os 

efeitos de variáveis articulatórias e linguísticas na produção da fala. Os 

resultados sugeriram que a dificuldade do fonema, mas não a posição do 

fonema ou classe gramatical, afetou significativamente a ocorrência dos erros 

dos sujeitos. Uma baixa correlação positiva foi encontrada entre a abstração 

média de palavras e os erros dos falantes apráxicos, embora as correlações 

para as classes gramaticais diminuíssem com o aumento da abstração. Esses 

achados sugeriram que a programação motora da fala pode ser afetada por 

variáveis linguísticas e articulatórias (DUNLOP; MARQUARDT, 1977). 
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O estudo de Ogar e colaboradores, (2006) analisou 18 pacientes com 

apraxia e afasia e 08 como grupo controle por meio da aplicação do MSE e da 

ressonância magnética. Os pesquisadores observaram que pacientes 

apráxicos apresentam maior dificuldade nas tarefas de DCC e na repetição 

encadeada de palavras multissílabicas no MSE quando comparadas com as 

tarefas mais simples. Os pacientes também apresentaram maior dificuldade na 

repetição de sentenças e na leitura em voz alta (OGAR et al., 2006). 

Estudo australiano usou a articulografia eletromagnética (do inglês, 

electromagnetic articulography - EMA) para investigar o efeito do aumento do 

comprimento da palavra na cinemática lingual na apraxia da fala adquirida. 

Cinco pacientes com afasia e apraxia de fala tiveram seus movimentos de 

ponta e dorso de língua registrados durante a produção das consoantes alvo /t, 

s, k/ e /kl, sk/ para estímulos de uma e duas sílabas. Os resultados obtidos 

foram comparados com o grupo controle de 12 indivíduos e indicaram que os 

participantes com AOS exibiram maiores durações de movimento e, em alguns 

casos, movimentos de língua maiores durante enunciados mono e 

multissilábicos (BARTLE-MEYER; GOOZÉE; MURDOCH, 2009). 

No Brasil, Cera e Ortiz realizaram um estudo com a participação de 20 

adultos com apraxia de fala. Elas realizaram análise fonológica dos erros do 

tipo substituição e omissão, obtidos por meio do protocolo de avaliação da 

apraxia verbal e não-verbal. Observou-se que os fonemas /b/, /λ / e /ʒ/ foram 

os mais acometidos, diferindo dos estudos com falantes do inglês (CERA; 

ORTIZ, 2009). 

Também em 2009, Martins e Ortiz publicaram um estudo que avaliou 22 

pacientes com apraxia e 22 controles para verificar a interrelação entre 

memória operacional (MO) e apraxia verbal. Todos foram submetidos aos 

seguintes testes: avaliação da apraxia de fala, teste de span de dígitos (ordem 

direta e inversa), teste de repetição de palavras longas e curtas e o Rey 

Auditory Verbal Learning Test. Os apráxicos apresentaram desempenho mais 

baixo que o grupo controle em todos os testes de memória e as autoras 

concluíram que o déficit está mais relacionado ao processo articulatório da alça 

fonoarticulatória (MARTINS; ORTIZ, 2009). 
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Em 2010, Cera e Ortiz analisaram os traços fonológicos envolvidos nas 

substituições cometidas por 20 apráxicos falantes do português. Realizou-se a 

análise fonológica dos traços distintivos envolvidos nos erros do tipo 

substituição cometidos na aplicação do protocolo de avaliação da apraxia 

verbal e não-verbal e os traços mais acometidos foram: sonoro, contínuo, alto, 

anterior, coronal, posterior (CERA; ORTIZ, 2010). 

Ainda em 2010, Ortiz e Martins investigaram uma possível correlação 

entre a gravidade da apraxia de fala e a alteração da memória operacional em 

22 pacientes com apraxia. Os resultados mostraram alteração da MO em todos 

os participantes, mas não foi encontrada correlação com o nível de 

comprometimento da apraxia (ORTIZ; MARTINS, 2010). 

Jacks e Haley estudaram, em 2015, os efeitos do Mascaramento do 

Feedback Auditivo (MAF) na fluência da fala em 10 adultos com afasia e/ou 

apraxia da fala e 10 participantes neurologicamente saudáveis. Eles 

hipotetizaram que, ao falar com ruído, os apráxicos aumentariam a fluência da 

fala. Como situação controle, utilizou-se o Altered Auditory Feedback (AAF; do 

inglês feedback auditivo alterado) em que não era esperada melhora da 

fluência. Sete dos 10 participantes apráxicos aumentaram a fluência com 

mascaramento por meio do aumento da taxa silábica, redução da duração da 

disfluência ou ambos. Isso não foi observado no grupo controle. Na condição 

controle, houve aumento na fluência de 01 participante com apraxia, enquanto 

04 participantes apráxicos e 08 do grupo controle reduziram a taxa (JACKS; 

HALEY, 2015). 

Em 2017, Basilakos e colaboradores avaliaram 57 participantes em 

busca do diagnóstico diferencial de apraxia. Os participantes foram divididos 

em afásicos com apraxia (N=20), afásicos (N=24) e grupo controle (N=13). Os 

testes utilizados foram: Normalized Pairwise Variability Index (nPVI), proportion 

of distortion errors, voice onset time variability, e amplitude envelope 

modulation spectrum variables. Dentre esses testes, destaca-se o Envelope 

Modulation Spectrum (EMS) por medir diferenças de produção prosódica, 

silábica e fonética na produção de fala dos indivíduos. As variáveis foram 

derivadas de bandas de oitava, selecionadas para refletir os aspectos 
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prosódicos (faixa de 1 Hz–2 Hz), silábicos (banda de 4 Hz–8 Hz) e 

articulatórios (faixa de 16 Hz–32 Hz) da fala. Os testes revelaram que o grupo 

de afásicos com apraxia apresentou maior energia de amplitude nas bandas 

prosódicas e articulatórias. Isso sugere que esses pacientes enfatizam 

igualmente palavras dentro de frases e sentenças (1 Hz–2 Hz) e sons 

individuais dentro de cada palavra (16 Hz–32 Hz). O primeiro provavelmente 

reflete variância reduzida nos padrões prosódicos, enquanto o último pode 

refletir problemas articulatórios e atrasos nos sons individuais da fala, ou seja, 

transições menos suaves entre as articulações. A combinação das variáveis 

rendeu maior valor preditivo, com 1 Hz–2 Hz (uma medida de prosódia) e 16 

Hz– 32 Hz (uma medida de características consoantes) sendo os preditores 

mais fortes. Assim, o EMS é uma maneira objetiva de estimar o prognóstico e 

monitorar as respostas dos pacientes ao tratamento ao longo da terapia 

fonoaudiológica, pois os julgamentos de gravidade/inteligibilidade podem ser 

tendenciosos devido à familiaridade do clínico com um paciente (KENT, 1996, 

apud BASILAKOS et al., 2017). 

O estudo de Bislick e colaboradores analisou a consistência do erro na 

fala de polissílabas em um grupo com 10 participantes afásicos e apráxicos e 

compararam com um grupo de 11 afásicos. Os grupos tiveram desempenho 

semelhante na consistência da localização do erro; no entanto, adultos com 

AOS demonstraram maior variabilidade de tipo de erro apenas em uma 

condição de apresentação bloqueada. A condição de apresentação do 

estímulo, a taxa de erro e a gravidade do comprometimento não influenciaram 

a consistência do erro em nenhum dos grupos. Os grupos diferiram na 

produção de erros fonéticos (por exemplo, distorções de som), mas não de 

erros fonêmicos (BISLICK et al., 2017). 

Em 2020, Mailend e colaboradores testaram duas hipóteses 

concorrentes quanto a apraxia de fala. A hipótese da redução da capacidade 

do Buffer The Reduced Buffer Capacity Hypothesis proposta por ROGERS, 

STORKEL, 1999, em que os apráxicos conseguem planejar a fala apenas uma 

sílaba de cada vez e A Hipótese do Déficit de Recuperação do Programa -The 

Program Retrieval Deficit Hypothesis de MAILEND, MAAS, 2013, em que a 
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seleção de um programa motor é difícil diante da concorrência de outros 

programas ativados simultaneamente. Os participantes do estudo incluíram 

pessoas com AOS e afasia, afásicos e grupo controle. Foi solicitado aos 

participantes que emitissem duas palavras fornecidas previamente quando 

recebessem um sinal. Os participantes com apraxia obtiveram tempo de reação 

mais longos em condições com duas palavras semelhantes em comparação 

com duas palavras idênticas. O grupo controle e afásicos não apresentaram 

esse efeito. Isso sugere que falantes com AOS precisam de tempo de 

processamento adicional para recuperar palavras-alvo quando vários 

programas motores são ativados simultaneamente (MAILEND et al., 2020). 

 

2.1.3 Diadococinesia: base teórica e estudos 

A diadococinesia (DCC) é a habilidade de repetir de modo rápido e claro 

sílabas CV, como /pa/, /ta/, e /ka/ e sequências de sílabas como /pataka/. Tais 

sílabas usam diferentes lugares de articulação (bilabial, alveolar e velar) (ICHT; 

BEN-DAVID, 2014). 

A DCC envolve repetir um mesmo ciclo de movimento indefinidamente, 

mantendo um ritmo uniforme e isócrono, impondo apenas fracos contrastes 

fonéticos. A fala, por sua vez, implica na alternância de diferentes pontos e 

modos articulatórios, é marcada por alterações rítmicas relacionadas com o 

contexto do enunciado e por fortes contrastes fonéticos. Assim. para alcançar o 

desempenho máximo na repetição silábica, o indivíduo tende a minimizar a 

amplitude do movimento resultando numa menor velocidade de DCC quando 

comparada com a fala normal. Não é inesperado, portanto, que a fala e a 

diadococinesia sejam diferencialmente suscetíveis às consequências das 

lesões cerebrais (ZIEGLER, 2002). 

A análise da DDC pode ser realizada por meio da exclusão do trecho 

inicial ou final da amostra ou a primeira sílaba para eliminar possíveis 

irregularidades das emissões. O cálculo pode ser realizado em número de 

emissões por um determinado tempo, denominado taxa, e representa a 

velocidade de repetição das emissões. Pode ser utilizado o apoio visual da 
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onda sonora (PTACEK et al., 1966, FLETCHER, 1972, apud MAGALHÃES, 

2008) ou programa computadorizado (BLUMBERGER; SULLIVAN; CLEMENT, 

1995, ACKERMANN; KONCZAK; HERTRICH, 1997, KENT et al., 1997, 

OZAWA et al., 2001, LUNDY et al., 2004, MEURER et al., 2004, DEPRET, 

2005, SWART; ENGELEN; MAASSEN, 2007, apud MAGALHÃES, 2008) para 

a melhor extração dos parâmetros. 

Essa tarefa é comumente medida contando-se o número de sílabas 

emitidas em 10 ou 05 segundos ou ainda pelo tempo gasto para repetir 10 

vezes a sílaba. É uma tarefa rápida e fácil de executar e monitorar, não 

necessita equipamento especial e as taxas costumam ser constantes nos 

indivíduos saudáveis entre 15 e 65 anos (ICHT; BEN-DAVID, 2014). 

A redução da DCC já foi relatada em pacientes com apraxia de fala 

(ZIEGLER, 2002), traumatismo cranioencefálico (WANG, KENT, DUFFY, 

THOMAS, AND WEISMER; 2004, apud ICHT; BEN-DAVID, 2014), ataxia 

espinocerebelar (SCHALLING, HAMMARBERG, & HARTELIUS, 2007, apud 

ICHT; BEN-DAVID, 2014), Doença de Parkinson e ataxia de Friedreich 

(ACKERMANN et al., 1995, apud ICHT; BEN-DAVID, 2014). 

O estudo realizado por Ziegler (2002) comparou medidas perceptuais e 

acústicas na produção de sentenças e na diadococinesia oral de 140 pacientes 

com diferentes síndromes motoras da fala, incluindo apraxia da fala e disartria 

cerebelar. Observou-se que a DCC foi mais afetada que a produção de 

sentenças na patologia cerebelar, já os apráxicos apresentaram a habilidade 

de repetir sílabas mais preservada. 

Meurer e colaboradores (2004) compararam características 

fonoarticulatórias entre mulheres brasileiras em idade reprodutiva e na pós-

menopausa. Cada grupo foi composto por 45 mulheres e todas tiveram suas 

vozes coletadas para análise. Os resultados mostraram menor variação na 

diadococinesia verbal em mulheres na pós-menopausa. Embora ambos os 

grupos tenham desempenho similar na DCC, as mulheres pós menopausa 

precisam de mais tempo para emitir a sequência /pataka/, isto é, as que 

estavam em idade reprodutiva emitiam 6,30 sequências por segundo, enquanto 
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as que estavam no pós menopausa, 4,42. Os valores médios da intensidade 

também foram similares em ambos os grupos. 

Em 2007, Brasolotto e colaboradores realizaram um estudo em que 

avaliaram a DCC em 147 adultos brasileiros de 20 a 49 anos de idade sem 

história de problemas neurológicos, distúrbios da comunicação e doenças 

respiratórias baixas. A análise quantitativa foi feita manualmente por meio de 

pistas auditivas e visuais. As médias do número de emissões por segundo de 

/pa/, /ta/, /ka/ e /pataka/, foram, respectivamente 5; 5,1; 4,8; 2; para as 

mulheres de 20-29 anos; 5,1; 5,3; 5,1; 2; para mulheres de 30 a 39 anos e 5,4; 

5,5; 5,1; 2,1; para mulheres de 40-49 anos. Já para os homens, as médias 

dessas mesmas emissões foram 6; 6,1; 5,6; 2,4; para a faixa de 20-29 anos; 

5,8; 6,2; 5,6; 2,2; para 30 a 39 anos e 5,6; 5,7; 5; 2,2; para 40-49 anos. Assim, 

os homens produziram maior número de emissões por segundo do que as 

mulheres e não houve diferença estatisticamente significantes entre os grupos 

etários.  

O estudo de Magalhães (2008) analisou a DCC de 120 indivíduos 

brasileiros divididos em grupos com faixa etária de 50 a 59 anos, 60 a 69 anos 

e 70 a 79 anos. A produção dos homens da faixa etária de 50, 60 e 70 anos 

foram, respectivamente: /pa/ = 6,08; 5,78; 5,52; /ta/=6,28; 5,79; 5,69; /ka/ = 

6,19; 5,44; 5,41; /pataka/ = 2,16; 1,96; 1,79 emissões por segundo. Para as 

mulheres, os valores foram /pa/ = 5,71; 5,31; 5,18; /ta/ = 5,89; 5,35; 5,29; /ca/ = 

5,48; 5,14; 4,99; pataca/ = 1,96; 1,94; 1,80. Os participantes mais novos 

apresentaram melhor desempenho e houve diferença entre gênero, sendo que 

os homens foram mais rápidos em todas as tarefas, com exceção na repetição 

de /pataka/. 

Padovani e colaboradoras conduziram, em 2009, um estudo no Brasil 

composto por 02 grupos, um com 23 adultos entre 30 e 46 anos e o outro com 

23 pessoas entre 47 e 94 anos para avaliar a DCC. Observou-se que, 

conforme aumentava a complexidade das emissões, ou seja, de sílabas para 

sequência de sílabas, a velocidade da emissão reduzia em ambos os grupos. 

Os mais jovens apresentaram maior velocidade nas tarefas, já os mais velhos 

tiveram pior controle da intensidade vocal. O grupo mais jovem apresentou os 
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seguintes valores para /pa/, /ta/, /ka/ e /pataka/ 6,69; 6,71; 6,03 e 6,58 

emissões por segundo (PADOVANI; GIELOW; BEHLAU, 2009). 

Em 2011, Toledo avaliou a fala de 90 indivíduos chilenos. Os 

participantes foram divididos em grupos por faixa etária: grupo 1= 40-49 anos, 

grupo 2=50-59 anos e grupo 3= 60-69 anos. Na sílaba /pa/ foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre gênero e idade, sendo que os 

homens de 50-59 anos apresentaram melhor desempenho. Nas sílabas /ka/ e 

/ta/ não foram encontradas diferenças entre os grupos, no entanto os 

resultados diferem do encontrado em pesquisas anteriores em americanos, 

indicando um melhor desempenho nos falantes de espanhol para essas duas 

sílabas. Em /pataka/ não foram obtidas diferenças por idade e sexo, entretanto, 

os valores médios obtidos foram menores que os encontrados em estudos com 

falantes de inglês. Os autores ressaltaram que as pesquisas estadunidenses 

usaram medidas de um segundo, enquanto o presente estudo utilizou cinco 

segundos de medidas o que pode aumentar a exposição da amostra a erros 

articulatórios e cansaço dos participantes (TOLEDO R. et al., 2011). 

No estudo brasileiro de Louzada et al. (2011), 28 mulheres com e 30 

sem disfonia, com idade entre 19 e 54 anos, foram avaliadas quanto ao 

desempenho nas tarefas de diadococinesia. Não foram achadas diferenças 

significativas entre os dois grupos. As mulheres sem alteração vocal 

apresentaram os seguintes resultados para /pa/, /ta/, /ka/ e /pataka/ 6; 6,21; 

5,85 e 2,13 emissões/s. 

Icht e Ben-David (2014) realizaram um estudo cujos objetivos foram: 

estabelecer uma norma para a taxa de DCC para adultos falantes de inglês 

(jovens à meia-idade), por meio da coleta de dados da literatura (cinco estudos, 

N = 141); investigar o possível efeito da língua (e cultura), por meio da análise 

de estudos realizados em outras línguas (cinco estudos, N = 140), e encontrar 

uma nova norma para adultos falantes de hebraico. A pesquisa obteve para o 

idioma inglês uma média de 6,2 sílabas/s (SD = 0,8) e uma produção inferior a 

5,4 sílabas/s pode indicar uma possível anormalidade. Ao comparar os idiomas 

inglês, português, farsi e grego, encontraram-se diferenças significantes e os 

autores sugeriram a necessidade de obter parâmetros sensíveis ao idioma e à 
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cultura. Os adultos falantes de hebraico apresentaram DCC de 6,4 sílabas/s 

(SD = 0,8), não significativamente diferente das normas em inglês, o que 

implica em possíveis semelhanças fonológicas entre o inglês e o hebraico. O 

estudo não observou o efeito de sexo.  

Na Colômbia, Navia e colaboradores (2016) analisaram a DCC de 35 

estudantes universitários e obtiveram os seguintes parâmetros: /pa/: 6,445 a 

7,538; /ta/: 6,880 a 7,546; /ka/: 6,056 a 6,538 e /pataka/: 7 repetições por 

segundo. Não foram encontradas correlações entre idade, gênero e origem e 

as tarefas de DCC. As diferenças encontradas entre o inglês e o espanhol 

podem ser explicadas pelo uso de oclusivas mais fortes e pronunciadas por 

mais tempo em espanhol do que no inglês (HUALDE JI, OLARREA A, 

O´RORKE E.; 2012., apud).  

Em 2019, Iwao e colaboradores promoveram um programa de 

prevenção de cuidados de longo prazo combinando exercícios físicos, 

instruções de saúde bucal e orientação nutricional em idosos japoneses. Foram 

incluídos 43 idosos com mais de 65 anos e formados dois grupos: um com 

idosos até 74 anos e outro a partir de 75 anos. A tarefa de diadococinesia foi 

usada para avaliar a função oral. O grupo com idosos até 74 anos 

apresentaram inicialmente os seguintes resultados para /pa/, /ta/, /ka/ 5,9; 5,8 e 

5,6 emissões/s; os idosos com mais de 75 anos apresentaram, 

respectivamente, 6; 5,8 e 5,5 emissões por segundo. Após três meses de 

estimulação, o grupo de idosos mais jovens apresentou o seguinte 

desempenho: 6,3; 6,2 e 5,8; enquanto o grupo mais idoso teve uma 

performance de 6,4; 6 e 5,8. Assim, houve melhora estatisticamente 

significante na repetição dos monossílabos /pa/ e /ka/ em ambos os grupos.  
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QUADRO 2. SÍNTESE DOS PARÂMETROS MÉDIOS DE DCC OBTIDOS 

Estudo Participantes 

Idade 

(em 

anos) 

Diadococinesia (emissões 

por segundo) 

/pa/ /ta/ /ka/ /pataka/ 

Meurer et al., 

(2004) 

45 mulheres brasileiras 30-40 - - - 2,1** 

45 mulheres brasileiras 55-69 - - - 1,47** 

Brasolotto et al., 

(2007) 

 

Mulheres brasileiras 

20-29 5 5,1 4,8 2 

30-39 5,1 5,3 5,1 2 

40-49 5,4 5,5 5,1 2,1 

Homens brasileiros 

(Total de participantes = 

147 adultos) 

20-29 6 6,1 5,6 2,4 

30-39 5,8 6,2 5,6 2,2 

40-49 5,6 5,7 5 2,2 

Magalhães (2008) 

60 homens brasileiros 

50-59 (N 

= 20) 
6,08 6,28 6,19 2,16 

60-69 (N 

= 20) 
5,78 5,79 5,44 1,96 

70-79 (N 

= 20) 
5,52 5,69 5,41 1,79 

60 mulheres brasileiras 

50-59 (N 

= 20) 
5,71 5,89 5,48 1,96 

60-69 (N 

= 20) 
5,31 5,35 5,14 1,94 

70-79 (N 

= 20) 
5,18 5,29 4,99 1,80 

Padovani; Gielow; 

Behlau, (2009) 

23 adultos brasileiros 30-46 6,69 6,71 6,03 2,19**  

23 idosos brasileiras 47-94 6,05 5,87 5,52 2,04** 

Toledo. et al., 90 indivíduos chilenos 40-49 (N 7,146 6,654 5,98 2,188 
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(2011) * = 30) 

50-59 (N 

= 30) 
7,046 6,78 6,34 2,26 

60-69 (N 

= 30) 
6,26 6,426 5,874 2,18 

Louzada et al., 

(2011) 
28 mulheres brasileiras 19-54 6 6,21 5,85 2,13  

Icht e Ben-David 

(2014) 

140 indivíduos 

estadunidenses 
15-43 de 6,2  - 

115 indivíduos falantes 

nativos do hebraico 
20–45 6,4  - 

Navia; Quintero; 

Criollo, (2016) 

17 mulheres colombianas  17-21 7,538 7,546 6,538 2,352** 

18 homens colombianas 18-24 6,445 6,888 6,056 2,493** 

Iwao et al.,  

(2019) *** 

17 participantes 

japoneses 
65-74 6,3 6,2 5,8 - 

26 participantes 

japoneses 

mais de 

75 anos 
6,4 6 5,8 - 

* Os valores foram convertidos para comparação com os outros estudos, os valores 
originais se referiam a emissões feitas durante 5 segundos. 

** Os valores foram convertidos para emissão de /pataka/ por segundo ao invés de 
sílaba por segundo 

*** Resultados após o programa de intervenção. 
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3 MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, realizado no Departamento de 

Fonoaudiologia da Escola Paulista de Medicina (EPM), Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). 

3.1.1  Aspectos éticos 

O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo, para apreciação e foi aprovado com o 

parecer 0934P/2021 (Anexo I). Após a análise e aprovação do CEP, a 

participação dos indivíduos no estudo foi condicionada à aceitação e assinatura 

de um termo de consentimento livre e esclarecido, o qual foi elaborado 

conforme recomendações do Conselho Nacional de Saúde em respeito à 

Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 (Anexo II). 

Protocolo 

Para a elaboração do protocolo foram seguidas três etapas:  

Na primeira etapa, construíram-se listas de palavras em que foram 

consideradas palavras de conteúdo, especificamente, substantivos e adjetivos, 

tendo sido excluídos substantivos próprios, verbos flexionados ou no infinitivo, 

palavras funcionais, palavras com contexto para epêntese e palavras cujo 

significado fosse especializado. Nesta etapa, o critério principal para a 

construção das listas foram os padrões silábicos e acentuais. Foram 

consideradas palavras que contemplassem os padrões silábicos da língua 

portuguesa, do canônico CV ao mais complexo CCVCC, com alternância 

acentual. A estrutura de palavras mais comuns, a saber, CV.CV e CV.CV.CV, 

foram contempladas em todas as posições acentuais. 

Também foram contemplados os seguintes padrões silábicos: CCV em 

posição tônica em início de palavra; em posição tônica e átona no meio de 

palavra; CVC em sílaba tônica e átona; CVCC em sílaba átona para coda /lS/ e 
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/RS/ e tônica para /NS/; CVCC em sílaba tônica e átona e CVG em sílaba 

átona e tônica, a partir dos ditongos fonológicos /ai/, /ei/, /oi/ e /ui/. 

A partir do levantamento realizado na Etapa 1, procedeu-se à seleção 

dos vocábulos que, de fato, compuseram uma primeira versão da lista. Uma 

segunda etapa foi necessária em virtude do número excessivo de vocábulos, o 

que inviabilizaria a aplicação do protocolo. Também foi considerada a 

necessidade de o protocolo estar composto por palavras com o mesmo tipo de 

complexidade nas duas tarefas emissivas: repetição e Leitura em Voz Alta. 

Para isso, foi realizada uma distribuição controlada dos itens, entre as duas 

tarefas de tal modo que, consideradas todas as vogais orais de todos os itens 

do protocolo, as palavras da Tarefa de Repetição e de Leitura em Voz Alta 

tivessem exatamente a mesma proporção de cada uma delas. O mesmo 

ocorreu para a distribuição das palavras em relação aos fonemas surdos e 

sonoros que foram controlados. 

Durante esta distribuição, para que as listas ficassem idênticas quanto 

às variáveis pré-determinadas, seria necessário acrescentar três palavras, que 

seriam os correspondentes para as codas “solstício” e “perspicaz” e para a 

palavra “supérfluo”. Esses são itens complexos, por se tratar de duas 

ocorrências para sílabas com coda complexa do tipo CVCC, considerando as 

possibilidades da língua portuguesa.  

Para a sílaba CV/lS/, só havia a palavra "solstício" no português. Como 

não há um correspondente em termos de complexidade articulatória para as 

duas tarefas, essa palavra foi excluída. 

Para a sílaba CV/RS/, os substantivos encontrados na língua foram 

"perspectiva”, “perscrutação”, “superstição” e “interstício". Foram escolhidas 

para permanecer na lista as palavras “superstição” e “interstício”.  

Por sua vez, a palavra “supérfluo”, presente na primeira lista de palavras 

devido ao ataque complexo em sílaba átona (pós-tônica), ficou sem um 

correspondente na Lista de Leitura em Voz Alta porque a única ocorrência que 

há nesse padrão é a palavra “setênfluo”, cuja ocorrência nem é registrada no 

banco do Corpus Brasileiro. Pensou-se, então, como alternativa a palavra 
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“confluído”. No entanto, elas não se equipararam quanto à ocorrência. Por este 

motivo, esta palavra não foi incluída na lista. 

Além dos critérios referentes à complexidade do padrão silábico e 

acentual e das variáveis fonéticas e fonológicas, houve a necessidade de 

realização de uma terceira etapa, para realizar o controle da variável frequência 

das palavras. A seleção dos vocábulos nesta etapa tomou como referência o 

número de ocorrências verificado no Corpus Brasileiro (PUC-SP), por meio da 

ferramenta Linguateca. Para isso, todas as ocorrências das palavras pré-

selecionadas nas etapas I e II foram identificadas e, posteriormente, analisadas 

estatisticamente por quartis. 

3.1.1.1 Análise Estatística 

Após a obtenção dos resultados, eles foram submetidos à análise 

estatística pertinente. Assim, as listas foram distribuídas em quartis, as 

variáveis foram analisadas de forma descritiva (por meio do cálculo de medidas 

resumo: média, mediana, máximo e mínimo) e bivariada pelo coeficiente de 

correlação de Spearman (rho). Todas as análises foram realizadas no software 

estatístico R, versão 4.2.1. O nível de significância utilizado foi de 5%. 

3.1.1.1.1 Linguagem de programação R 

O software utilizado nas análises da base de dados foi o R, versão 4.2.1 

(R CORE TEAM, 2016). R é uma linguagem de programação livre e de alto 

nível para a criação de gráficos e análises estatísticas. O software pode ser 

utilizado em várias plataformas (Windows, Linux e MacOS) e ser baixado pelo 

“Comprehensive R Archive Network” (CRAN) (http://cran.r-project.org). O 

Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) a ser utilizada para 

programação da análise e visualização dos dados será o RStudio, um software 

livre para linguagem R. O RStudio inclui o console, editor de sintaxe que 

suporta a execução imediata do código, ferramentas gráficas, depurador, entre 

outras funcionalidades. Está disponível para diversas plataformas e pode ser 

baixado pelo site https://www.rstudio.com/. 

 

http://cran.r-project.org/
https://www.rstudio.com/
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4 RESULTADOS 

Na primeira etapa foram levantados 266 vocábulos. Os vocábulos 

escolhidos foram: pé, fé, má, pá, pó, dó, xô, vô, ata, asa, ela, era, ilha, ira, até, 

axé, aqui, ali, sopa, zona, torá, sofá, cura, pura, guru, tutu, casaca, salada, 

cilada, pirata, sucata, mulata, careca, tarefa, fivela, tigela, capeta, tabela, 

cabina, vacina, birita, visita, sulina, tulipa, papuda, maluca, sisuda, sinuca, 

butuca, sutura, sarará, guaraná, cafuné, canapé, chaminé, picolé, caratê, 

matinê, jabuti, javali, sururu, jururu, camelô, bibelô, maracatu, tataravô, prata, 

breve, brisa, prumo, draga, dreno, tropa, fraco, fruta, frevo, cravo, greve, crime, 

grosso, braço, prece, prima, bruxa, traça, treze, droga, frete, frota, frevo, grade, 

creme, grilo, grossa, plano, pluma, flora, clero, clima, cloro, glosa, blefe, blusa, 

flecha, claro, clube, clone, globo, atraso, mutreta, aplauso, conflito, cobra, 

templo, abrigo, recruta, atleta, emblema, pobre, dupla, braço, glacê, flexão, 

brechó, clichê, glutão, testa, mesmo, gosto, carta, verde, curto, delta, culto, 

santo, mente, pasta, misto, custo, perto, circo, morto, calda, filme, conta, 

mundo, cascata, custoso, mercado, virtude, palmito, soldado, cantada, pintura, 

construção, circunstância, interstício, baile, noite, azeitona, cuidado, pestana, 

mistério, partida, curtido, beldade, cultura, mentira, zumbido, menstruação, 

instrumento, superstição, peito, muito, caiçara, coitado. 

Em seguida, com a exclusão de itens com estrutura e silábica e 

sonoridade semelhantes, juntamente com a inclusão de palavras para 

pareamento em relação à semelhança fonológica para as listas de Repetição e 

de Leitura em Voz Alta, chegou-se à 176 itens. Os itens e suas respectivas 

ocorrências na Língua Portuguesa são apresentados no Quadro 03. Nesse 

quadro, também pode se observar a primeira tentativa de distribuição das 

palavras nas listas de Leitura em Voz Alta e Repetição, segundo os critérios 

descritos para a Etapa II. 
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Quadro 3. Palavras selecionadas e suas respectivas ocorrências segundo 

a tarefa 

Repetição 

Ocorrência da lista de 

repetição 

Leitura em Voz 

Alta 

Ocorrência da lista de Leitura 

em Voz Alta 

Pé 38049 Fé 22716 

Má 20768 Pá 1342 

Pó 13574 Dó 1472 

Xô 45 Vô 472 

Ata 12871 Asa 2860 

Ela 348604 Era 565796 

Ilha 19951 Ira 3000 

Até 793522 Axé 1944 

Aqui 210311 Ali 48687 

Sopa 5053 Zona 109969 

Torá 9 Sofá 2702 

Cura 16821 Pura 18270 

Guru 1527 Tutu 231 

Casaca 466 Salada 2781 

Cilada 439 Pirata 1493 

Sucata 1364 Mulata 1518 

Careca 1189 Tarefa 56857 

Fivela 145 Tigela 556 

Capeta 234 Tabela 43120 

Cabina 215 Vacina 17051 

Birita 29 Visita 45763 

Sulina 254 Tulipa 127 

Papuda 6 Maluca 828 

Sisuda 133 Sinuca 634 

Butuca 7 Sutura 6403 

Sarará 36 Guaraná 1776 

Cafuné 150 Canapé 106 

Chaminé 720 Picolé 268 
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Repetição 

Ocorrência da lista de 

repetição 

Leitura em Voz 

Alta 

Ocorrência da lista de Leitura 

em Voz Alta 

Caratê 504 Matinê 311 

Jabuti 215 Javali 512 

Sururu 124 Jururu 45 

Camelô 1432 Bibelô 81 

Maracatu 1103 Tataravô 95 

Prata 10477 Braço 18301 

Breve 26394 Prece 704 

Brisa 844 Prima 5269 

Prumo 338 Bruxa 1237 

Draga 160 Traça 2984 

Dreno 1297 Treze 4044 

Tropa 6774 Droga 26187 

Fraco 11926 Frete 2124 

Frevo 1020 Friso 316 

Frota 7580 Fruta 5353 

Cravo 1066 Grade 10203 

Greve 43934 Creme 4476 

Crime 71922 Grilo 157 

Grosso 6432 Grossa 3103 

Plano 119678 Blefe 413 

Pluma 584 Blusa 1256 

Flora 6867 Flecha 1474 

Clero 2869 Claro 79646 

Clima 42357 Clube 64253 

Cloro 3143 Clone 3717 

Glosa 163 Globo 4225 

Atraso 28305 Abrigo 7107 

Mutreta 121 Recruta 874 

Aplauso 1861 Atleta 16665 

Conflito 41289 Emblema 1220 
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Repetição 

Ocorrência da lista de 

repetição 

Leitura em Voz 

Alta 

Ocorrência da lista de Leitura 

em Voz Alta 

Cobra 10792 Pobre 27368 

Templo 5731 Dupla 34280 

Braço 18301 Brechó 271 

Glacê 120 Clichê 1201 

Flexão 3948 Glutão 65 

Testa 5594 Pasta 12642 

Mesmo 728088 Misto 7544 

Gosto 31031 Custo 103318 

Carta 40250 Perto 44726 

Verde 24088 Circo 5798 

Curto 40397 Morto 33908 

Delta 2069 Calda 2195 

Culto 9799 Filme 124300 

Santo 6341 Conta 201774 

Mente 25284 Mundo 343907 

Cascata 3140 Pestana 17 

Custoso 529 Mistério 7661 

Mercado 321097 Partida 85136 

Virtude 28026 Curtido 394 

Palmito 2294 Beldade 98 

Soldado 10132 Cultura 174245 

Cantada 1854 Mentira 7436 

Pintura 15739 Zumbido 1332 

Construção 168508 Menstruação 2282 

Circunstância 6046 Instrumento 64063 

Interstício 1006 Superstição 1019 

Baile 3981 Peito 13483 

Noite 116318 Muito 681389 

Azeitona 331 Caiçara 226 

Cuidado 44844 Coitado 1048 
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Em seguida, realizou-se o estudo das ocorrências das palavras em 

quartis. 

TABELA 01. Análise dos quartis em relação as listas de palavras 

OCORRÊNCIA REPETIÇÃO 

(N=88) 

LEITURA EM VOZ ALTA 

(N=88) 

MÍNIMO 6 17 

1° QUARTIL 494.5 797 

MEDIANA 3964.5 2922 

MÉDIA 40942.6 36457 

3° QUARTIL 21598 19405 

MÁXIMO 793522 681389 

 

Na análise dos quartis, observa-se grande semelhança entre as listas. 

Para testar essa semelhança, utilizou-se a correlação de Spearman em que se 

obteve correlação estatisticamente significante entre as listas de Repetição e 

Leitura em Voz Alta (rho = 0,34, p-valor < 0,001). 

Quanto à classificação por sílabas, ambas as listas apresentam a mesma 

quantidade, isto é, 04 monossílabos, 47 dissílabos, 33 trissílabos e 04 

polissílabos. 

Além das tarefas de repetição e Leitura em Voz Alta com vocábulos 

controlados quanto às variáveis descritas, o protocolo conta com as tarefas de 

conversa espontânea, emissão de história a partir de uma prancha de figura 

(assalto ao banco) e emissão das diadococinesias /pa/, /ta/, /ca/ e /pataca/. 

Tais tarefas são consideradas padrão ouro para a avaliação da apraxia de fala 

adquirida. 

Nessa etapa foi gerada a folha para marcação das respostas, intitulada 

“Folha de Registro”, a qual conta com os dados de identificação do participante, 

lista dos estímulos e espaço para a marcação da emissão correta ou não, e 

tempo de produção da fala, consideradas as variáveis complexidade 

articulatória e ocorrência da palavra na língua.  
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Imagem 1: Folha de respostas do protocolo de apraxia adquirida 
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5 DISCUSSÃO 

O protocolo desenvolvido para o português brasileiro conta com tarefas 

que são referências na literatura internacional para a avaliação clínica da 

apraxia de fala adquirida.  

As variáveis das listas de palavras foram bem controladas, focando-se 

nos aspectos que mais interferem na produção motora da fala (ZIEGLER; 

AICHERT; STAIGER, 2017), a fim de diferenciar claramente os erros de 

natureza fonética (apraxia) dos erros fonológicos (afasia). Além disso, a lista 

contém estímulos suficientes para analisar a fala do indivíduo sem ser 

extenuante. 

Como a fala dos pacientes com apraxia de fala adquirida caracteriza-se 

por lentidão e prolongamento de vogais e consoantes, espera-se que o tempo 

de produção nas listas de leitura e repetição sejam maiores do que nos 

indivíduos saudáveis (BARTLE-MEYER; GOOZÉE; MURDOCH, 

2009;BASILAKOS et al., 2017;CERA et al., 2017;DARLEY FL; ARONSON AE; 

BROWN JR, 1975;HALEY et al., 2017;JACKS; HALEY, 2015). 

A presença de palavras com várias estruturas silábicas torna mais rica a 

avaliação, pois sabe-se que os apráxicos tendem a cometer mais erros nas 

palavras conforme há o aumento de extensão delas (BARTLE-MEYER; 

GOOZÉE; MURDOCH, 2009;MARTINS; ORTIZ, 2004;ZIEGLER; AICHERT; 

STAIGER, 2017). Além disso, eles apresentam mais dificuldade em consoantes 

no início da palavra (BARTLE; GOOZÉE; MURDOCH, 2007;BISLICK; HULA, 

2019) e em palavras menos utilizadas no cotidiano. Dessa forma, pôde-se 

estimar que os pacientes com apraxia de fala adquirida terão um pior 

desempenho nas palavras mais extensas e menos frequentes na língua 

(BARTLE-MEYER; GOOZÉE; MURDOCH, 2009;MARTINS; ORTIZ, 

2004;ZIEGLER; AICHERT; STAIGER, 2017). Espera-se também que haja uma 

associação entre os erros na lista de Repetição, e os erros na lista de Leitura 

em Voz Alta nos pacientes com apraxia. 
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Assim, a lista desenvolvida auxiliará na avaliação e na prática 

terapêutica, uma vez que tornará mais prático o mapeamento dos tipos de 

erros e, consequentemente, possibilitará uma seleção mais apurada dos 

estímulos para cada paciente. 

Limitações do estudo 

Trata-se de um estudo inicial em que se apresenta um protocolo de 

avaliação de apraxia de fala para o português brasileiro com o controle das 

variáveis linguísticas necessárias para esse diagnóstico. A variável 

probabilidade fonotática não foi controlada porque não há estudos suficientes 

no Brasil nesta temática. Há também que se considerar que a ocorrência das 

palavras na língua pode sofrer alterações no tempo. Amostras de fala de 

indivíduos saudáveis deverão ser comparadas aos de indivíduos com apraxia 

de fala a fim de verificarmos se haverá necessidade de mudanças nos 

estímulos obtidos na criação deste protocolo. 
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6 CONCLUSÃO 

O protocolo desenvolvido contém tarefas consideradas padrão ouro para a 

avaliação da apraxia de fala pela literatura internacional, o que torna esse 

instrumento de grande relevância para o diagnóstico desse distúrbio em 

falantes do português brasileiro. 
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Anexos 

ANEXO I PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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