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RESUMO 
 
Objetivos: avaliar as praxias verbal e não-verbal em pacientes com doença de Alzheimer (DA) 

e identificar os erros práxicos verbais em diferentes fases da doença, além de verificar a 

similaridade entre as suas ocorrências. Métodos: foram avaliados 90 indivíduos, 30 em cada 

fase da DA (leve, moderada e grave), submetidos às escalas: Escala clínica da demência 

(CDR), Mini-exame do estado mental (MEM) e avaliação das atividades instrumentais de vida 

diária de Lawton, além da avaliação das praxias, por meio das tarefas de agilidade oral do teste 

de Boston, para a comparação com os dados de normalidade, e do Protocolo de Avaliação da 

Apraxia Verbal e Não-verbal, para a comparação do desempenho entre os três grupos. 

Resultados: Em relação à população estudada, 66 pacientes eram mulheres, a média da 

idade foi de 80,2 ±7,2 e da escolaridade de 4,2 ±3,5 anos. As médias de agilidade oral (verbal e 

não-verbal) dos grupos estudados foram significativamente menores do que as da população 

normal. As alterações práxicas verbais e não-verbais aumentaram com a progressão da 

doença. Quanto aos tipos de erros, os erros de omissão e substituição apresentaram maiores 

médias, seguidos de ensaio, repetição, autocorreção e adição. O erro do tipo adição 

determinou padrões de erros diferentes entre as fases da doença. Conclusões: os pacientes 

com DA apresentaram apraxia verbal e não-verbal que aumentaram com a gravidade 

demência. 

 

Palavras-chave: apraxias, Doença de Alzheimer, diagnóstico, transtornos da articulação. 

 
 
 



 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

envelhecimento da população está se acentuando: em 2000, a população brasileira 

com mais de 65 anos era de apenas 5%; estima-se que em 2050 será de 18%. Além 

disso, em 2050, estima-se que a expectativa de vida, ao nascimento, será de 81,3 

anos.  

 

 O aumento da expectativa de vida da população ocasionou maior 

prevalência e incidência de doenças neurodegenerativas e, em especial, da doença de 

Alzheimer (DA), que é o tipo de demência mais frequente.  

 

Wimo et al. (2003) estimaram a ocorrência de demência no mundo 

inteiro em 2000 e durante o período de 1950 a 2050. Os cálculos foram baseados nos 

dados demográficos mundial do idoso e nas taxas de incidência e prevalência de 

demência de acordo com a idade, estimados a partir de uma meta-análise. O número 

mundial de pessoas com demência estimado em 2000 foi de cerca de 25 milhões. 

Segundo os autores, as previsões apontam para um aumento considerável no número 

de idosos com demência. A estimativa para 2030 é de 63 milhões de pessoas e de 114 

milhões em 2050. Além disso, foi estimada uma maior ocorrência de demência em 

países menos desenvolvidos (da Ásia, África e América Latina), onde a estimativa foi 

de 13,3 milhões em 2000 para 84 milhões em 2050, correspondente a um aumento de 

576%, enquanto que nas regiões mais desenvolvidas será de 161%.   

 

O estudo brasileiro de Herrera Júnior, Caramelli e Nitrini (1998) 

mostrou que a prevalência de demência é de 1,3% dos 65 aos 69 anos, elevando-se 

para 36,9% nas idades superiores à 84 anos. Entre os diagnósticos de demência mais 

frequentes, a DA representou 54,1% e DA associada à demência vascular, 14,4%.  

 

A DA é uma doença degenerativa progressiva do sistema nervoso 

central que causa deterioração da memória e de pelo menos uma das seguintes 

funções cognitivas: orientação, linguagem, praxia, atenção, percepção visual e funções 

executivas (McKhann et al., 1984). Seu diagnóstico se baseia no quadro clínico e na 

exclusão de outras causas de demência por meio de exames laboratoriais e só pode 
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ser confirmado por exames neuropatológicos. No entanto, os critérios estruturados para 

o diagnóstico clínico oferecem concordância com o diagnóstico neuropatológico de até 

90% (McKahnn et al., 1984). Assim, a avaliação clínica tem extrema importância para o 

diagnóstico precoce e, desta forma, a avaliação dos aspectos cognitivos é de grande 

valia. 

 

As apraxias são frequentemente descritas como manifestação das 

demências (Kareken et al., 1998).  

 

Liepmann (1905) foi o primeiro autor a estudar a apraxia (apud 

Landry e Spaulding, 1999). Pedretti, Zoltan e Wheatley (1996) referiram que a apraxia é 

um distúrbio na habilidade de realizar um movimento voluntário, sem alteração de 

força, sensorial, de coordenação ou compreensão (apud Landry e Spaulding, 1999). 

Liepmann descreveu diferentes tipos de apraxia, como as apraxias ideomotora e 

ideatória.  

• apraxia ideatória: se refere à dificuldade na sequencialização de um 

movimento voluntário e pode ser causada por um distúrbio na organização 

conceitual de um movimento.  

• apraxia ideomotora: é uma alteração na realização de movimentos 

voluntários, mesmo sem alteração conceitual. Tipicamente, pacientes com 

apraxia ideomotora são hábeis em tarefas automáticas, mas têm dificuldade 

em realizar um movimento voluntário sob comando. A apraxia não-verbal ou 

orofacial e a apraxia de fala ou verbal são tipos de apraxia ideomotora. 

 

Em 1969, Darley descreveu a apraxia verbal como um distúrbio que 

ocasiona prejuízo da capacidade para programar o posicionamento da musculatura da 

fala e de sequencializar os movimentos durante a produção voluntária de fonemas.  

 

A apraxia não-verbal é um distúrbio na realização dos movimentos 

não-verbais sob comando verbal ou imitação que envolve a face, os lábios, a língua e a 

faringe, conforme Broussolle et al. (1996). 

 

Outro distúrbio neurológico relacionado à comunicação é a afasia. 

As apraxias frequentemente co-ocorrem com afasia, porém, vale destacar que estes 
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distúrbios são distintos. A afasia é definida como uma alteração no conteúdo, na forma 

e no uso da linguagem e de seus processos cognitivos subjacentes, tais como 

percepção, compreensão e memória (Chapey, 1996). Já as alterações práxicas verbais 

estão relacionadas à alteração motora da articulação da fala.  

 

Em relação à DA, os estudos com maiores casuísticas se referem à 

apraxia de membros e à apraxia ideatória (Giannakopoulos et al., 1998; Crutch, Rossor 

e Warrington, 2007) e há alguns casos descritos com as apraxias verbal e não-verbal, 

inclusive em seus estágios iniciais (Croot et al., 2000; Gerstner et al., 2007).  

 

Gerstner et al. (2007) descreveram um caso de um paciente do sexo 

masculino de 87 anos, que apresentou inicialmente alterações de fala características 

da apraxia de fala e leve alteração de linguagem.  Na primeira avaliação neurológica, 

realizada quatro anos após o início dos sintomas, não foram observadas alterações de 

memória. Segundo os autores, o quadro clínico (apraxia de fala progressiva e alteração 

comportamental de distúrbio no controle impulsivo e aumento do apetite), bem como os 

resultados da tomografia por emissão de pósitrons (PET), que revelou hipometabolismo 

frontal bilateral e assimetria predominantemente à esquerda, foram mais consistentes 

com o diagnóstico de demência frontotemporal (DFT). Porém, somente os achados 

neuropatológicos, realizados 11 anos após o início dos sintomas, revelaram DA. 

Segundo os autores, nos primeiros anos da doença foi possível observar deterioração 

progressiva da produção de fala e, um ano antes de falecer, o indivíduo apresentava 

supressão total de fala.  

 

Desta forma, observa-se que as apraxias verbal e não-verbal podem 

estar presentes na DA. Assim, faz-se necessária a investigação destas apraxias nestes 

quadros, bem como a avaliação de suas características em cada fase da DA, para 

melhor elucidarmos a presença destas alterações na doença.  

 

Há algumas variáveis que interferem no desempenho práxico verbal 

de pacientes com apraxia de fala, como a maior dificuldade em tarefas de repetição e 

leitura em relação à fala espontânea e, principalmente, à emissão de automatismos 

(Johns e Darley, 1970). Desta forma, vale comparar o desempenho emissivo de 
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pacientes com DA nestas tarefas, além de caracterizar os tipos de erros práxicos 

verbais produzidos por estes pacientes. 

 

Uma melhor caracterização das apraxias verbal e não-verbal em 

indivíduos com DA poderá auxiliar na avaliação precoce dos transtornos de 

comunicação, no seguimento destes pacientes e em suas reabilitações 

neuropsicológica e fonoaudiológica. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 
 

Analisar se indivíduos com DA apresentam apraxia de fala e apraxia 

não-verbal e se há diferença da gravidade destas apraxias nos três estágios da 

doença: leve, moderado e grave. 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Comparar o desempenho práxico verbal e não-verbal dos grupos de 

pacientes com DA com a população normal; 

 

2. Comparar o desempenho práxico verbal e não-verbal entre os três estágios 

da DA; 

 

3. Comparar o desempenho práxico verbal entre as tarefas de repetição, 

automatismo e fala espontânea nos diferentes estágios da DA; 

 

4. Identificar os erros práxicos do grupo de pacientes com DA e seus estágios e 

verificar as similaridades entre as suas ocorrências. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Doenças neurodegenerativas 
 

Com o aumento da expectativa de vida e da população idosa, cresce 

a ocorrência de de mência. Graham et al. (1997) estudaram a prevalência de alteração 

cognitiva com e sem demência em uma população idosa do Canadá. Verificaram que 

entre os canadenses com 65 anos ou mais, 75,2% apresentaram alteração cognitiva, 

além disso, a prevalência de demência aumentou com a idade e afetou 65% dos 

indivíduos com 85 anos ou mais.  

 

Brayne et al. (1998) realizaram um estudo de prevalência de 

demência na população com 65 anos ou mais em seis centros da Inglaterra e do País 

de Gales. Os casos identificados com alteração cognitiva passaram por uma avaliação 

mais detalhada. Foram avaliados um total de 18.332 indivíduos e a prevalência de 

demência foi de 6,6% em 1991.  

 

No estudo de Nitrini et al. (2004) realizado em 1997 em Catanduva, 

os autores encontraram uma taxa de incidência de demência de 13,8 por 1000 pessoas 

por ano e a incidência de DA provável, possível e associada à doença cerebrovascular 

foi de 7,7 por mil. 

 

O diagnóstico definitivo da DA só pode ser definido após a morte, 

com o exame anátomo-patológico do tecido cerebral. No entanto, em 1984, McKhann 

et al. propuseram os critérios de diagnóstico clínico da doença. Os autores afirmaram 

que o início da doença é insidioso, com prejuízo progressivo da memória e de outras 

funções cognitivas, como linguagem, função executiva e, inclusive, apraxia. Os autores 

recomendaram o uso de testes neuropsicológicos para confirmar o diagnóstico, bem 

como verificar a resposta à terapia. Dentre os testes diagnósticos, estão incluídas as 

baterias para o rastreio da alteração cognitiva, para a avaliação da dependência na 

realização das atividades de vida diária e para a classificação da gravidade da 

demência.  
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O Mini-exame do estado mental (MEM) (Folstein, Folstein, McHugh, 

1975) é o teste de rastreio das alterações cognitivas mais utilizado mundialmente e 

possui versões para várias línguas. No Brasil, Brucki et al. (2003) sugeriram uma 

padronização da aplicação do MEM, bem como estabeleceram escores estratificados 

por escolaridade. Os autores sugeriram o uso desta versão para uniformização dos 

resultados e concluíram que sua aplicabilidade se revelou boa para ambientes 

hospitalares, ambulatoriais e para estudos populacionais.  

 

Ainda em relação à avaliação, Lawton e Brody (1969) 

desenvolveram um questionário específico para avaliar as atividades instrumentais da 

vida diária (AIVD), tais como usar o telefone, fazer compras, executar atividades 

domésticas, usar transporte, tomar medicamentos, controlar finanças, preparar 

refeições e andar fora de casa.  

 

Quanto à classificação da gravidade da demência, Morris (1993) 

relatou que o Clinical Dementia Rating (CDR) é um instrumento para o estadiamento 

clínico da doença, que caracteriza seis domínios do desempenho cognitivo e funcional: 

memória, orientação, julgamento e resolução de problemas, atividades comunitárias, 

lar e passatempos e cuidados pessoais. Montaño e Ramos (2005) confirmaram a 

validade do CDR para diferenciar pacientes com demência de indivíduos normais, ao 

realizarem um estudo para avaliar a validade da versão em português do instrumento. 

Os autores encontraram uma alta concordância entre os critérios clínicos e o CDR. 

 

 A alteração de memória é usualmente a manifestação clínica inicial 

e mais proeminente na DA (McKhann et al., 1984). A doença evolui gradualmente com 

prejuízos em outras funções cognitivas, tais como julgamento, cálculo, raciocínio 

abstrato e habilidades visuoespaciais (McKhann et al., 1984; Neto, Tamelini, Forlenza, 

2005). 

 

Em relação às alterações de memória de trabalho na DA, Belleville, 

Peretz e Malenfant (1996) referiam que os componentes envolvidos na DA são o 

executivo central e a alça fonoarticulatória. O executivo central é responsável pela 

coordenação de duas atividades realizadas simultaneamente, alternância de 

estratégias durante o resgate do material memorizado e atendimento seletivo a um 
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estímulo e inibição dos outros estímulos distratores, e a alça fonoarticulatória pelo 

estoque e pela manutenção temporária do material de fala na memória, possibilitando o 

seu resgate. Os autores observaram que a alteração na alça fonoarticulatória não foi 

encontrada em indivíduos normais e afirmaram haver heterogeneidade clínica na DA 

em relação ao grau de comprometimento da alça fonoarticulatória.   

 

Em 2007, Stopford et al. estudaram o perfil de memória atípico na 

DA ao avaliarem 67 pacientes com diagnóstico clínico da doença. Foram utilizados 

testes de memória de trabalho, de recordação e reconhecimento visual e verbal e de 

memória episódica recente. Os pacientes apresentaram desempenho 

significativamente pior que os controles em todos os testes. A análise de agrupamento 

identificou perfis de memória distintos: em alguns pacientes houve predomínio de 

alteração de memória de trabalho, com retenção relativamente maior da memória de 

longo prazo, enquanto em outros o padrão foi inverso. Assim, os autores concluíram 

que o prejuízo de memória na DA não é uniforme. Além disso, os autores observaram 

que os perfis de memória atípicos não poderiam ser explicados pela gravidade da 

doença. Também referiram que não houve relação entre o distúrbio da memória de 

trabalho e a presença de alteração no lobo frontal. 

 

Além de perfis de memória distintos na DA, também foram descritos 

perfis desproporcionais de quadro clínico da doença. Stopford et al. (2008) ao 

estudarem os domínios cognitivos na DA afirmaram que a doença se constitui de um 

conjunto de alterações que podem ser afetadas diferentemente, causando alterações 

desproporcionais em um domínio cognitivo. Neste estudo, 78% dos 75 pacientes 

avaliados apresentaram um perfil cognitivo uniforme, porém, 22% apresentaram 

alteração marcadamente desproporcional em um domínio cognitivo (40,9% de função 

executiva, 22,7% de linguagem, 22,7% de praxia e 13,6% perceptuoespacial). Assim, o 

estudo forneceu mais suporte para separar estas funções na DA e demonstrou que a 

praxia também pode ser um distúrbio proeminente na doença.  

 

Os autores discutiram que o distúrbio de memória na DA é 

multifatorial e pode ser “secundário”, quando reflete alterações na retenção da 

informação e na memória de trabalho, dependentes do executivo central. Além disso, 

referiram que a complexidade das tarefas que requerem manipulação mental da 
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informação demanda uma carga linguística da memória de trabalho. Assim, 

questionaram a suposição de que a alteração de memória de trabalho seja um 

fenômeno apenas executivo. Desta forma, este estudo demonstrou uma variação na 

apresentação clínica da DA. 

 

Apraxias em doenças neurodegenerativas 
 

Derouesné et al. (2000) ao estudar controles e pacientes com DA 

leve e moderada mostraram que pacientes com DA apresentaram piores escores que 

os controles em todas as tarefas práxicas avaliadas.  

 

Edwards et al. (1991) determinaram a prevalência e gravidade da 

apraxia em cada estágio da DA, por meio de baterias de avaliação de apraxia e de 

outros testes cognitivos. Foram avaliados 142 sujeitos com DA, divididos de acordo 

com a fase da demência e 113 idosos saudáveis. A apraxia estava presente em 35% 

dos pacientes com demência leve, 58% dos pacientes com demência moderada e 98% 

dos graves. Quando as apraxias ideomotora e ideacional foram consideradas 

separadamente, a apraxia ideomotora apareceu na DA leve, enquanto a ideacional foi 

encontrada somente nas fases moderada e grave. Concluíram que a apraxia 

ideomotora pode estar relacionada à perda da independência funcional nos pacientes 

com DA.  

 

Em 2006, no Brasil, Pereira relacionou a presença de apraxia de 

marcha com o comprometimento cognitivo e a gravidade da DA. Foram avaliados 30 

pacientes com DA leve, 30 com DA moderada e 30 idosos saudáveis. Alguns critérios 

de exclusão foram: presença de parkinsonismo, AVC, hidrocefalia de pressão 

compensada e alteração de compreensão aos comandos verbais. Para excluir outro 

distúrbio que pudesse prejudicar a marcha, o balance foi avaliado. O autor verificou que 

a incidência de disfunções práxicas na marcha se relacionou com o prejuízo cognitivo e 

a gravidade da demência. Além disso, distúrbios práxicos de marcha em indivíduos 

com DA leve e moderada não foram incomuns.  

 

O estudo de Giannakopoulos et al. (1998) sugeriu que a apraxia 

para se vestir e a ideomotora estão associadas com uma lesão no córtex cingular 
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anterior na DA. Os autores encontraram pelo menos um tipo de apraxia presente em 

todos os pacientes com demência moderada ou grave e em três dos nove pacientes 

com demência leve.  

 

Já Della Sala, Lucchelli e Spinnler (1987) realizaram a avaliação da 

apraxia ideomotora pela imitação de gestos do teste de DeRenzi et al. (1980) em 18 

pacientes com DA leve. Mostraram que a apraxia ideomotora não é uma característica 

neuropsicológica frequentemente encontrada em pacientes com DA na fase inicial e 

que, quando comparada com outras funções cognitivas, a velocidade de deterioração 

pareceu ser mais lenta, além de constante nos diferentes estágios da doença.  

 

Ainda em relação à gravidade da DA e apraxia, Crutch, Rossor e 

Warrington (2007) realizaram um estudo com o objetivo de desenvolver métodos 

quantitativos para a avaliação das habilidades práxicas na DA e verificar se haveria 

dissociação na realização de movimentos familiares e gestos sem significado. Os 

autores avaliaram 34 indivíduos com DA e 75 controles saudáveis. Os pacientes com 

DA mostraram ser significativamente mais lentos que os seus controles pareados pela 

idade e sexo tanto nas tarefas familiares como nas não-familiares. Além disso, as 

tarefas sem significado foram mais difíceis para o grupo com DA do que as com 

significado. Afirmaram ainda, que na amostra estudada, a gravidade da doença não foi 

preditiva da presença da apraxia. Os resultados indicaram que alterações práxicas 

estão presentes em alguns, mas não em todos os pacientes com DA.  

 

Apraxias verbal e não-verbal em doenças neurodegenerativas 
 

Em 1996, Broussolle et al. descreveram oito casos de distúrbio da 

produção da fala lentamente progressivo associado com apraxia de fala, disartria, 

disprosódia e apraxia não-verbal e, inicialmente, sem alteração em outros domínios 

neuropsicológicos. Os autores observaram que durante as fases iniciais os pacientes 

apresentaram dificuldade de fala altamente sugestiva de apraxia de fala. As 

manifestações apresentadas foram dificuldades para iniciar a fala, hesitações e 

pausas, tendência a repetir parte do enunciado, erros de substituição de fonemas, 

aumento de erros com o aumento da extensão das palavras e das frases. Referiram 

que apraxia não-verbal também foi observada nos estágios iniciais em associação com 
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apraxia de fala em todos os pacientes. No entanto, pode ocorrer com ou sem apraxia 

de membros ou apraxia de fala. Portanto, concluíram que a apraxia não-verbal, nos 

casos descritos no estudo, não poderia ser a causa da apraxia de fala. Segundo os 

autores, estas duas condições co-ocorrem mais provavelmente pela proximidade 

anatômica das estruturas envolvidas. Os autores referiram que a síndrome representa 

uma degeneração cortical focal, que pode se sobrepor a outra síndrome semelhante, 

especialmente à afasia progressiva primária (APP) e às outras formas de DFT.  

 

Kertesz et al. (2000) realizaram um estudo com o objetivo de 

fornecer evidências para a hipótese de que a DCB se sobrepõe com a APP e a DFT e 

que faz parte do complexo de Pick. Foram acompanhados prospectivamente 35 casos 

e, retrospectivamente, seis casos com o diagnóstico clínico de DCB. Onze pacientes 

realizaram autópsia, cinco dos quais faziam parte da coorte prospectiva. Um dos testes 

neuropsicológicos utilizado foi a bateria de afasia Western, aplicada em 21 pacientes, 

que apresenta tarefas de avaliação práxica. Onze pacientes apresentaram escores de 

linguagem normais na avaliação inicial, que se deteriorou na avaliação subsequente. Já 

o subteste de apraxia revelou alteração em todos os pacientes. Segundo os autores, 

este subteste apresenta tarefas de avaliação das apraxias ideacional, ideomotora, não-

verbal e de membros. Todos os pacientes que apresentaram alteração motora inicial 

evoluíram com alteração cognitiva, comportamental e de linguagem. Aqueles que 

inicialmente apresentaram alteração cognitiva, comportamental ou linguística 

desenvolveram posteriormente alteração de movimento.  

 

A alteração de linguagem ocorreu em todos os casos e foi 

evidenciada tanto na avaliação inicial quanto subsequentemente e foi relacionada aos 

diagnósticos de DCB, APP e doença de Pick. Também referiram que três dos pacientes 

afásicos inicialmente também apresentavam apraxia de fala. Os 11 casos autopsiados 

apresentaram DCB ou outra forma do complexo de Pick. Os autores associaram o 

fenótipo da DCB com a DCB típica, a doença de Pick, a DFT e a transição PSP-DCB. 

Afirmaram que não apenas as manifestações clínicas como também as patológicas 

apoiam a questão de que a DCB faz parte do complexo de Pick. Concluíram que há 

uma sobreposição entre a DCB, a DFT e a APP, tanto clínica quanto patológica.  
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Ainda em relação às demais doenças neurodegenerativas, Josephs 

e Duffy (2008) relataram estudos clinicopatológicos que apresentaram casos de DCB e 

PSP com apraxia de fala, afasia não fluente ou a combinação dos dois distúrbios. O 

objetivo do estudo foi apresentar as características da apraxia progressiva de fala e 

afasia não-fluente, fortemente associadas à DCB e à PSP. Referiram a importância da 

diferenciação entre apraxia de fala e afasia para o diagnóstico diferencial e predição da 

patologia nas doenças neurodegenerativas. Os achados sugeriram que a apraxia de 

fala e a afasia não-fluente progressiva podem estar associadas à DCB e PSP e não 

são inequivocamente identificadas no início da evolução, mas claramente nos estágios 

mais avançados.  

 

Em relação à DA, Croot et al. (2000) analisaram a fala de 10 

pacientes com a doença que mostraram parafasias fonológicas, perseveração, ensaio 

e hesitação e, quatro deles apresentaram fala não-fluente. Os autores também 

encontraram alteração na produção de séries altamente familiares automáticas, como 

os dias da semana, meses do ano e as letras do alfabeto. Discutiram que as parafasias 

fonológicas e os ensaios que ocorreram nestas tarefas são evidências de alteração 

fonológica ou de planejamento articulatório, ou seja, de linguagem ou fala. Os autores 

referiram que o grau das alterações emissivas não foi relacionado com a gravidade da 

demência, porque, em muitos casos, alterações fonológicas ou fala não-fluente foi o 

único sintoma apresentado ou o mais evidente. Assim, os autores concluíram que as 

habilidades fonológicas e articulatórias podem ocorrer, mesmo que de forma seletiva, 

e, nestes casos, há uma distribuição atípica da alteração patológica em áreas 

perissilvianas. 

 

Gerstner et al. (2007) também apresentou o caso de um homem de 

87 anos com alterações de fala, características do quadro de apraxia de fala, em que 

os testes diagnósticos evidenciaram DFT e somente os achados neuropatológicos 

revelaram DA. A avaliação neuropsicológica após quatro anos do início da doença 

havia revelado significativa apraxia de fala. A avaliação fonoaudiológica no quinto ano 

da doença mostrou que o paciente apresentava fala lenta, intenção comunicativa, fala 

predominantemente gramatical, com erros articulatórios evidentes em palavras longas. 

Os movimentos motores não-verbais de lábios, língua, mandíbula e véu foram normais, 

mas com velocidade lenta. Não foram observadas fraqueza, rigidez de face, 
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hipernasalidade e alterações de qualidade vocal. Foram observadas: velocidade de fala 

lenta, redução da prosódia e disritmia. A fala foi laboriosa e produzida com hesitação 

característica da apraxia de fala. Os subtestes do Boston mostraram alteração da 

agilidade verbal, erros fonêmicos caracterizados por substituição e omissão, além de 

alteração da evocação de palavras.  

 

Com o tempo, a alteração aumentou, e o paciente passou a 

apresentar mais erros articulatórios (substituição, omissão, distorção), redução das 

características de prosódia, velocidade e ritmo, agramatismo e aumento da dificuldade 

de evocação de palavras. No nono ano da doença apresentou importante redução 

comunicativa, quando não conseguia mais usar as mãos para gesticular, no entanto, 

ele manteve a habilidade de escrever, embora houvesse aumento da ocorrência de 

erros. Sua memória não piorou significativamente até dois anos antes de sua morte. 

Outras manifestações neurológicas foram descritas. Os achados da autopsia foram 

consistentes com o diagnóstico de DA e doença por corpúsculo de Lewy. Os autores 

referiram que a DA pode raramente ter apresentação atípica em que a memória não é 

o sintoma dominante.  

 

Em 1999, Mitsuru e Satoshi avaliaram as características clínicas e 

patológicas de 35 pacientes com apraxia progressiva primária. Foi referido que a 

apraxia mais frequentemente encontrada é a apraxia de membros, mas outras formas 

de apraxia como as apraxias de fala, não-verbal e para se vestir podem se manifestar 

de maneira isolada. Dos 35 pacientes estudados, o sintoma inicial foi dificuldade na fala 

em três casos e um apresentou alteração no membro superior e na fala. Em relação 

aos resultados referentes à alteração práxica, nove casos apresentaram apraxia não-

verbal e quatro deles tinham também apraxia de fala. Os quatro pacientes com apraxia 

de fala apresentaram alterações de fala desde o início dos sintomas da doença. Dos 

cinco pacientes em que foram realizadas autópsia ou biópsia, um apresentou DCB, três 

DA e um doença de Pick. Os autores concluíram que estes resultados indicam que 

formas de apraxia progressiva primária, apesar das semelhanças dos sintomas, 

apresentam vários antecedentes patológicos, como acontece na afasia progressiva 

primária. Vale referir que dos três pacientes com diagnóstico patológico de DA, um 

apresentou apraxia de fala e apraxia não-verbal na avaliação clínica. 
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Em outro estudo de Mitsuru, publicado em 2004, foram investigados 

os sintomas clínicos e achados patológicos de 43 casos de apraxia de fala progressiva 

primária. O sintoma apráxico mais frequentemente encontrado foi a apraxia não-verbal. 

O exame neurológico frequentemente revelou disartria no início da doença. A apraxia 

de fala foi frequentemente acompanhada de distúrbio de natureza frontal. Na autopsia 

e biopsia, um caso apresentou DA, dois DCB, dois doença de Pick e três apresentaram 

alterações inespecíficas.  

 

Apraxia verbal 
 

Alguns estudos sobre a apraxia de fala e a afasia relatam sobre a 

co-ocorrência destes distúrbios. Ogar et al. (2006) referiram que o envolvimento de 

áreas adjacentes ao giro pré-central superior esquerdo da ínsula foi associado às 

formas mais graves da apraxia de fala, bem como às alterações de linguagem, como a 

afasia.  

 

Croot (2002) concluiu que afasia, apraxia e disartria podem estar 

associadas em um mesmo caso como resultado de lesões extensas que acarretam 

múltiplas alterações no sistema cognitivo. 

 

Em relação ao diagnóstico diferencial da apraxia de fala e da afasia, 

Canter, Trost e Burns (1985) realizaram um estudo com o objetivo de verificar se uma 

análise fonológica perceptual seria capaz de diferenciar um paciente com apraxia de 

fala de outro com parafasia fonêmica. Para isso, compararam dez pacientes com afasia 

de Broca e apraxia de fala com dez com apenas parafasias fonêmicas. Observaram 

que os dois grupos apresentaram erros de substituição de fonemas nas provas de 

repetição e fala espontânea e, ao diferenciarem os grupos, descreveram que os 

sujeitos com apraxia de fala apresentaram maior dificuldade com as consoantes iniciais 

das palavras do que aquelas localizadas no final, que a complexidade articulatória foi 

mais influente no apráxico e que ocorreram hesitações de fala bastante evidentes. 

 

Em 1970, Johns e Darley analisaram o desempenho articulatório de 

10 pacientes com apraxia de fala e compararam com 10 pacientes com disartria e 10 

sujeitos normais, para identificar e descrever as características articulatórias deste 
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distúrbio neurológico. Em relação aos resultados relacionados à fala dos apráxicos, 

alguns achados foram: os pacientes apresentam desempenho significativamente pior 

com o aumento da extensão das palavras e os tipos de erros encontrados foram 

substituição (32%), repetição (18%), intrusão (18%), outros erros não classificados 

(12%), distorção (10%), adição (9%) e omissão (<1%). Os autores encontraram 

velocidade de fala lenta, variabilidade de erros fonêmicos e alteração de prosódia como 

características da fala do indivíduo com apraxia de fala. 

 

Em 1975, Darley, Aronson e Brown descreveram que erros 

articulatórios e alterações de prosódia são características da apraxia de fala. Os erros 

mais comuns do indivíduo apráxico são: substituições, adições, repetições e 

prolongamentos fonêmicos. Além disso, os erros tendem a ser altamente irregulares. 

 

O estudo de Wertz, Lapointe e Rosenbek (1984) mostrou que 

pacientes com apraxia de fala podem apresentar os seguintes sintomas na fala: esforço 

à emissão, ensaio e erro com tentativas de autocorreção; alteração de prosódia 

(alteração do ritmo, ênfase e entonação); articulação inconsistente na repetição de um 

mesmo enunciado; e dificuldade evidente em iniciar sentenças. 

 

Odell et al. (1990) analisaram a produção de consoantes e 

chegaram a um perfil da apraxia de fala um pouco diferente do tradicionalmente aceito. 

Avaliaram a repetição de palavras simples de quatro apráxicos de fala, sem afasia ou 

disartria associadas. Encontraram predomínio do erro do tipo distorção (25%), seguido 

de omissão, substituição, e adição. Foram observados 14 tipos de distorções, sendo a 

mais comum o prolongamento, seguido de dessonorização. Referiram que, com 

relação à sonoridade, fonemas sonoros foram mais frequentemente distorcidos. Os 

erros apareceram mais em grupos consonantais (57%) do que em consoantes simples 

(42%). Os erros em grupo consonantal foram geralmente do tipo omissão, mais que 

distorção. Concluíram que os resultados deste estudo descreveram uma amostra de 

erros um pouco diferente do perfil padrão da apraxia de fala.  

 

Cera (2008) estudou os tipos de erros cometidos por 20 pacientes 

apráxicos de fala pós AVC. Verificou a ocorrência dos erros do tipo: substituição, 
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omissão, ensaio, repetição, autocorreção, antecipação, adição reiteração e metatese, 

respectivamente. 

 

Em 2004, Martins e Ortiz apresentaram uma proposta de protocolo 

de avaliação da apraxia não-verbal e da apraxia verbal. Os erros práxicos verbais 

ocorridos na emissão dos pacientes são registrados de acordo com os tipos 

(substituição, omissão, adição, repetição, ensaio, autocorreção) e a quantidade.  

Concluíram que o protocolo é capaz de diagnosticar um quadro de apraxia de fala, 

mesmo que esteja associado a uma afasia ou disartria. 

 

Liss (1998) analisou as tentativas de correções dos erros de fala ao 

transcrever amostras de fala espontânea de quatro homens diagnosticados com 

apraxia de fala. Evidenciou a presença de erros, a percepção na revisão do erro e a 

presença do monitoramento pré-articulatório funcional, isto é, o paciente realiza o 

monitoramento da produção antes da emissão. Os resultados sugeriram que a 

autocorreção do erro em indivíduos com apraxia de fala ocorre em consequência do 

contraste da produção, ou seja, da percepção do erro. Acrescentou que estes falantes 

apresentam pouca evidência de eficiência de monitoramento pré-articulatório. O tempo 

transcorrido entre a interrupção do fluxo da fala no reconhecimento de um erro e o 

início da revisão sugere uma alteração na habilidade para planejar a revisão anterior à 

produção do erro. 

 

Para uma melhor compreensão dos erros ocorridos na fala de 

pacientes apráxicos, serão apresentados alguns estudos que descreveram modelos de 

processamento de fala. 

 

Guenther, Ghosh e Tourville (2006) descreveram um modelo neural 

de produção de fala, o modelo Directions Into Velocities of Articulators (DIVA), que 

inclui os sistemas de retroalimentação ou monitoramento e de pro-alimentação. 

Segundo os autores, o subsistema de retroalimentação envolve os processos: mapas 

auditivo e somatossensorial; tratamento do alvo auditivo e somatossensorial para o 

som da fala; e o circuito envolvido na transformação auditiva e somatossensorial do 

sinal errado em comando motor correto. Descreveram que este subsistema envolve a 

ativação do som da fala no mapa celular correspondente ao som no córtex pré-motor, 
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conforme o aprendizado auditivo e somatossensorial daquele som e, se há erro, o 

córtex sensorial identifica. Estes sinais de erro são então mapeados em comando 

motor adequado via o aprendizado de projeções para a célula sensorial de erro do 

córtex motor. Ou seja, o som ouvido é analisado no córtex auditivo e somatossensorial 

e, se houver erros, o córtex sensorial os identifica para que sejam corrigidos. Para isso, 

o córtex sensorial envia o sinal para o córtex motor, que envia o comando motor 

correspondente à correção do erro.   

 

Em relação ao subsistema de controle de pro-alimentação, referiram 

que durante as produções iniciais, o sistema é monitorado pelo sistema de controle de 

retroalimentação. Com o desenvolvimento da criança, após o aprendizado, o controle 

de pro-alimentação elimina a necessidade do controle de retroalimentação, exceto 

quando interferências externas são aplicadas às estruturas articulatórias ou quando a 

retroalimentação auditiva é artificialmente perturbada. Com o crescimento dos 

articuladores, ao longo do desenvolvimento na criança, o sistema de controle baseado 

no sistema de retroalimentação fornece comandos corretos que são, eventualmente, 

incorporados pelo sistema de pro-alimentação.  Uma vez aprendida a sequência do 

comando de pro-alimentação para o som da fala, esta sequência irá produzir o som 

com sucesso e com muito pouca, se for o caso, contribuição do sistema de 

retroalimentação, que ficará automaticamente desligado desde que não haja erros 

sensoriais durante a produção, como, por exemplo, alterações inesperadas nas 

estruturas articulatórias ou sinal auditivo perturbado. Ou seja, quando a criança 

aprende a falar, o sistema de retroalimentação monitora o sistema de pro-alimentação, 

isto é, a emissão. Com o aprendizado, a participação do sistema de retroalimentação é 

eliminada, exceto quando ocorre algum erro emissivo. Neste momento, é necessária a 

ativação do sistema de retroalimentação para que haja a identificação do erro e envio 

do sinal que ativará a correção dos movimentos pelo sistema de pro-alimentação.  

 

Kröger, Kannampuzha e Neuschaefer-Rube (2009) apresentaram 

um modelo neural computadorizado que usa redes neurais artificiais capazes de imitar 

processos humanos de produção e percepção de fala. Os autores descreveram a 

sequência do modelo de produção: mapa fonêmico, mapa fonético, plano motor e 

execução motora. Em relação ao plano motor, referiram que é ativado um alto nível de 

estado motor para cada item da fala durante a produção. Este estado motor de alto 
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nível define a coordenação temporal dos gestos da fala ou as unidades de ação do 

trato vocal. Relataram ainda que o plano motor da fala é processado pela execução 

motora que modula a ordem que define a trajetória espaço-temporal dos movimentos 

dos articuladores. Assim, a execução motora calcula a especificação concreta de cada 

gesto da fala no nível do mapa motor primário. A estrutura do modelo 

neurocomputacional de produção e percepção de fala foi baseado na estrutura do 

modelo DIVA de Guenther (2006) e Guenther, Ghosh e Tourville (2006), mas os 

autores referiram haver diferenças entre os modelos, como exemplo citaram que o 

modelo DIVA não separa o planejamento motor da execução motora. 

 

Robin et al. (2008) investigaram a habilidade do monitoramento 

visuomotor de pacientes com apraxia de fala ou afasia de condução. Foram avaliados 

cinco indivíduos com apraxia de fala, quatro com afasia de condução, bem como um 

número igual de controles saudáveis. Os autores discutiram que os resultados sugerem 

que a apraxia de fala é resultante de alteração do processo de pro-alimentação do 

controle motor, conceituado no modelo DIVA de processamento de fala. Assim, 

referiram que os estímulos não previsíveis necessitam de monitoramento mais 

frequente, em que os indivíduos dependem da informação visual para completar a 

tarefa com sucesso. Além disso, referiram que o desempenho em estímulos 

imprevisíveis em relação aos previsíveis não foi diferente entre os pacientes com 

apraxia e os outros grupos avaliados, o que sugere que o monitoramento dos 

movimentos e a comparação com os sinais externos são difíceis para controles e 

apráxicos. Os autores discutiram que os apráxicos mostraram um desempenho 

claramente reduzido nas tarefas em que poderiam se beneficiar do desenvolvimento do 

modelo interno dos movimentos alvos, embora tenham sido hábeis para se 

aproximarem do alvo, porém não perfeitamente. 

 

Levelt, Roelofs e Meyer (1999) descreveram as etapas da produção 

da palavra na fala, que inclui a preparação conceitual, a seleção lexical, codificação 

morfo-fonológica e silabação, codificação fonética, articulação e automonitoramento. 

Os autores referiram que o sistema articulatório é um sistema neural computacional 

que controla a execução dos gestos por um mecanismo motor altamente complexo. 
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Além dos modelos de processamento de fala, outros modelos 

cognitivos relacionaram a apraxia de fala com a memória operacional (Howard et al., 

2000; Martins e Ortiz, 2009). Martins e Ortiz (2009) realizaram um estudo com o 

objetivo de verificar a inter-relação entre a memória operacional e a apraxia de fala. 

Avaliaram 22 pacientes com apraxia e 22 controles que foram submetidos a tarefas de 

compreensão oral, memória operacional e, no caso dos pacientes, também de apraxia 

de fala. Discutiram que o baixo desempenho dos pacientes com apraxia, tanto na 

amplitude de dígitos quanto na repetição de palavras, parece indicar que estes 

indivíduos apresentam um prejuízo na memória operacional, além da relação da 

redução da amplitude de memória com a velocidade articulatória. As autoras referiram 

que a redução da capacidade da memória operacional dos apráxicos deve ser 

relacionada à perda da capacidade de reverberação subvocal, que é a renovação da 

representação fonológica que se perde no armazenador fonológico, destes indivíduos. 

Concluíram que a capacidade de memória operacional depende da velocidade do 

processamento mental da subvocalização e não do aspecto motor da subvocalização. 

As autoras concluíram que apráxicos apresentam uma redução na capacidade da 

memória operacional, mais sugestiva de disfunção da alça fonoarticulatória.  

 

Howard et al. (2000) estudaram pacientes com doença de Parkinson 

e relacionaram a apraxia de fala com a amplitude verbal, pelo modelo de memória de 

trabalho de Baddeley (1986). Referiram que o processamento da alça fonoarticulatória 

tem duração determinada, de modo que o número de itens que pode ser mantido na 

memória de trabalho depende da extensão do item e da velocidade do ensaio 

articulatório. Ou seja, menos palavras longas podem ser recordadas do que curtas. Os 

autores concluíram que a apraxia de fala pode indicar uma alteração da amplitude de 

memória, pois os pacientes com doença de Parkinson que apresentaram este distúrbio 

da fala, apresentaram redução na amplitude de palavras. 

 

Em 1993, Gathercole e Baddeley relacionaram o papel da alça 

fonoarticulatória da memória operacional com a produção da fala. Os autores 

concluíram que os processos responsáveis pelo controle articulatório e pela 

reverberação subvocal são os mesmos. Assim, as alterações na produção oral 

interferem no processo de reverberação subvocal, realizado pela alça fonoarticulatória 

e a manutenção subvocal das informações nesta alça envolve os processos usados no 
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planejamento e não na execução da emissão oral. Bayles (2003) relacionou a patologia 

do lobo frontal na DA com a alteração da memória de trabalho, pela capacidade 

limitada de amplitude, alteração de atenção, alteração de busca e estratégias de 

recuperação. 

 

Além disso, alguns estudos também relacionaram a apraxia de fala 

com a alteração anatomopatológica dos pacientes, porém, em geral, estes estudos 

envolveram amostras de pacientes com lesão neurológica por acidente vascular 

cerebral.  

 

Ogar et al. (2006) realizaram um estudo em que procuraram 

caracterizar o desempenho de pacientes com apraxia de fala e verificar se a gravidade 

da apraxia de fala sofre influência da extensão da lesão. Todos os pacientes com 

apraxia apresentaram lesão no giro pré-central superior esquerdo da ínsula, o que não 

foi encontrado nos pacientes sem apraxia. 

 

Dos 20 pacientes com apraxia de fala estudados por Cera (2008), 

seis apresentaram lesão têmporo-parietal, quatro fronto-temporal, três fronto-parietal, 

dois parietal, dois frontal, um temporal, um têmporo-parieto-occipital e um parieto-

occipital. Ainda com relação à localização da lesão, a autora observou que o lobo 

frontal apresentou-se lesado em nove indivíduos, o lobo temporal em 12, o parietal em 

13 e o occipital em dois. 

 

Como as apraxias verbal e não-verbal ocorrem em casos com DA, 

uma maior compreensão destas apraxias na doença e em suas fases auxiliará na 

avaliação dos distúrbios da comunicação e na reabilitação neuropsicológica destes 

pacientes. 
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3 MÉTODOS 
 

Este trabalho foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e recebeu aprovação (protocolo 

número 0390/08). Antes da participação na pesquisa foi obtida a autorização dos 

indivíduos e responsáveis por eles, por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, que foi elaborado em respeito às normas da Resolução número 196, de 10 

de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde (Anexo I). 

 

Estudo transversal que se baseou em uma amostra de 90 idosos 

com DA: 30 na fase leve, 30 na fase moderada e 30 na fase grave da doença, 

frequentadores do ambulatório do setor de Neurologia do Comportamento da Disciplina 

de Neurologia do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia ou do Núcleo de 

Envelhecimento Cerebral (NUDEC) da Universidade Federal de São Paulo.  

 

Os critérios de inclusão dos pacientes foram: idade maior ou igual a 

60 anos; diagnóstico de DA provável, segundo os critérios clínicos de NINCDS-ADRDA 

(McKhann et al., 1984); estarem acompanhados de um cuidador que pudesse servir 

como informante. Além disso, os participantes com DA leve e moderada deveriam estar 

em tratamento para DA com inibidores da acetilcolinesterase em dose terapêutica 

(Donepezil ≥ 5mg, Rivastigmina ≥ 9mg ou Galantamina ≥8mg) (Birks, 2009), conforme 

as diretrizes governamentais de distribuição das drogas para o tratamento da DA na 

rede pública (Ministério da Saúde - Secretaria de Assistência à Saúde - Portaria Nº 

843, de 31 de Outubro de 2002). Como a droga memantina não foi contemplada na 

portaria Nº 843, não foi critério de inclusão o recebimento desta medicação pelos 

pacientes com DA grave. 

 

Os critérios de exclusão foram:  

• história de alcoolismo, ou uso de drogas ilícitas;  

• uso de drogas psicoativas: uso por pelo menos uma vez no último 

mês, exceto os neurolépticos atípicos; 

• doenças graves neurológicas ou psiquiátricas prévias (ex.: 

epilepsia, carcinoma, esquizofrenia); 
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• alterações visuais ou auditivas que pudessem comprometer o 

desempenho nas tarefas realizadas; 

• ausência de emissão oral ou impossibilidade de responder à 

avaliação, uma vez que para analisar a fala é necessário que o paciente responda aos 

estímulos. 

 

Todos os pacientes foram acompanhados por uma equipe 

multidisciplinar composta por neurologistas, responsáveis pela anamnese e exame 

físico, e de psicólogos, responsáveis pela avaliação neuropsicológica, além da 

fonoaudióloga que foi responsável pela aplicação do protocolo fonoaudiológico 

relacionado a esta pesquisa. Foram aplicadas as escalas descritas a seguir.  

 

Escalas:  

• Escala clínica de demência - Clinical Dementia Rating (CDR), 

adaptada por Morris (1993), conforme a versão em português validada por Montaño e 

Ramos (2005). Esta escala é aplicada com o informante. Avalia a cognição e o 

comportamento, além da influência das perdas cognitivas na capacidade do indivíduo 

realizar adequadamente atividades de vida diária. Neste instrumento os indivíduos são 

comparados ao seu próprio desempenho no passado. Apresenta seis categorias 

(memória, orientação, julgamento ou solução de problemas, relações comunitárias, 

atividades no lar ou de lazer e cuidados pessoais). Cada categoria é classificada em 0 

(nenhuma alteração), 0,5 (questionável), 1 (demência leve), 2 (demência moderada) e 

3 (demência grave), exceto a categoria cuidados pessoais que não tem o nível 0,5, 

conforme Morris (1993). A fase da doença é classificada de acordo com o escore total 

do teste, que considera a memória como categoria principal e as demais categorias 

como secundárias. Se três ou mais categorias secundárias têm o mesmo escore que a 

memória, o CDR é igual ao escore da memória; se três ou mais categorias secundárias 

têm escores menores ou maiores que a memória, o CDR é igual à pontuação das 

categorias secundárias; se a memória tem escore 0 e os escores de duas ou mais 

categorias são maiores, o CDR é igual à 0,5; e, por fim, se o escore da memória é 0,5, 

a pontuação geral não pode ser 0. Assim, se a pontuação total do CDR for igual a 1, 

significa demência leve; 2, demência moderada e 3, demência grave. 
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• Miniexame do Estado Mental (MEM) (Folstein, Folstein, McHugh, 

1975): teste que serve como rastreio para alteração cognitiva. É composto por 

questões sobre orientação temporal e espacial, memória imediata, cálculo, evocação 

de palavras, nomeação, repetição, comando oral e escrito, frase e cópia de desenho, 

com escore mínimo de zero e máximo de 30 pontos, em que os escores maiores 

representam melhores desempenhos. Todos os pacientes apresentaram desempenho 

no MEM abaixo dos padrões estabelecidos para a população brasileira descritos por 

Brucki et al. (2003).  

 

• Índice de Lawton (Lawton e Brody, 1969): avalia as atividades 

instrumentais da vida diária (AIVD), tais como usar o telefone, fazer compras, executar 

atividades domésticas, usar transporte, tomar medicamentos, controlar finanças, 

preparar refeições e andar fora de casa. Cada um dos itens da escala apresenta 

pontuação de 0 a 2 (0 para independência, 1 para dependência parcial, 2 para 

dependência total), e a soma dos valores dos itens classifica o indivíduo em 

independente ou dependente. São considerados independentes os sujeitos com 

pontuação zero ou um e dependentes para as demais pontuações. 

 

• Avaliação fonoaudiológica: 

Para a avaliação das praxias de fala e não-verbal, inicialmente foi 

utilizada a tarefa de agilidade oral do teste de Boston para o diagnóstico da afasia 

(Goodglass e Kaplan, 1983) (anexo II), que inclui seis tarefas de agilidade não-verbal e 

sete de agilidade verbal. A avaliação da agilidade não-verbal inclui movimentos orais 

que devem ser realizados por comando verbal ou por imitação. Na avaliação da 

agilidade verbal o paciente deve repetir rapidamente a palavra dita pelo examinador. As 

normas para a população brasileira foi publicada por Radanovic, Mansur e Scaff 

(2004). 

 

Para uma melhor caracterização dos movimentos práxicos dos 

sujeitos, também foi utilizado o protocolo de avaliação da apraxia verbal e não-verbal 

(Martins e Ortiz, 2004) (anexo III). As tarefas não-verbais incluem 20 movimentos, 

isolados e em sequência, que devem ser executados pelos sujeitos após um comando 

verbal. Caso apenas o comando verbal não seja suficiente para a execução correta do 

movimento, este é demonstrado pela avaliadora a fim de facilitar o desempenho pela 
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pista visual. A avaliação da apraxia verbal deste protocolo não apresenta apenas 

tarefas de repetição de palavras, inclui também provas de repetição de frases, 

automatismos, fala espontânea e leitura em voz alta. Para eliciar a fala espontânea foi 

utilizada a Prancha “Roubo dos Biscoitos” do Teste de Boston para o Diagnóstico da 

Afasia (Goodglass e Kaplan, 1983) e foram gravados dois minutos da emissão oral do 

paciente.  

 

Durante todas as tarefas da avaliação da apraxia verbal, as falas dos 

sujeitos foram gravadas e transcritas concomitantemente, para uma maior precisão na 

coleta dos dados.  

 

Procedimentos 

 

A avaliação fonoaudiológica foi realizada após o atendimento médico 

e neuropsicológico dos pacientes, ocorreu em apenas uma sessão, realizada no 

mesmo dia da consulta médica. Durou por volta de 20 minutos e a aplicação das 

escalas pela pesquisadora (CDR e Índice de Lawton) durou, no máximo, 15 minutos. 

Desta forma, a avaliação teve duração de, em média, 35 minutos. 

 

• Forma de análise dos resultados 

Na avaliação fonoaudiológica utilizando-se o subteste do teste de 

Boston para o diagnóstico da afasia (Goodglass e Kaplan, 1983) o desempenho dos 

pacientes com DA foi comparado às médias publicadas por Radanovic, Mansur e Scaff 

(2004) para indivíduos normais, que é 8,7 ±2,2 para agilidade não-verbal e 12,1 ±1,9 

para agilidade verbal. Esta comparação foi realizada tanto entre a média do 

desempenho de todos os pacientes com DA e os sujeitos normais quanto entre a 

média do desempenho dos pacientes de cada estágio da DA (leve, moderado e grave) 

e os sujeitos normais. A pontuação máxima em agilidade não-verbal é 12 e em 

agilidade verbal é 14.  

 

Na avaliação utilizando-se o protocolo de avaliação da apraxia 

verbal e não-verbal (Martins e Ortiz, 2004), os desempenhos não-verbal e verbal dos 

pacientes foram classificados de acordo com Martins e Ortiz (2004). Em relação à 

apraxia não-verbal, a pontuação máxima é de 200 pontos. São considerados apráxicos, 
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pacientes com pontuação menor que 160. Para a análise do desempenho verbal foram 

registrados o número e os tipos de erros práxicos cometidos durante todas as provas 

da avaliação da apraxia verbal do protocolo.  

 

Na análise de fala, inicialmente, verificou-se a presença dos 

seguintes tipos de erros: substituição, repetição, omissão, adição, autocorreção, ensaio 

articulatório, que são erros típicos da emissão oral de indivíduos apráxicos. 

• Substituição, considera-se quando um fonema é substituído por outro; 

• Omissão, quando um fonema ou sílaba é omitido;  

• Adição, quando um fonema ou sílaba é acrescentado na palavra; 

• Autocorreção, quando o paciente apresenta erros práxicos e se corrige 

espontaneamente, produzindo o fonema alvo adequadamente;  

• Ensaio articulatório quando o paciente busca o ponto articulatório de um 

fonema ou da sequência de fonemas, procurando realizar o movimento 

adequado antes de sua produção; e  

• Repetição quando o som, parte da palavra, a palavra ou parte do 

enunciado são emitidos mais de uma vez.  

 

Porém, pelo fato dos pacientes deste estudo apresentarem erros no 

discurso também devido ao conteúdo da linguagem, apenas as repetições de 

seguimentos das palavras (repetição de som ou de parte da palavra) foram 

consideradas para o computo das manifestações práxicas. Pela frequente ocorrência 

de repetições de palavra e de parte de enunciado relacionadas à alteração discursiva 

(Lira, 2008), estes erros não foram considerados da análise de fala. Além disso, as 

hesitações ocorridas na fala espontânea foram desconsideradas, uma vez que esta 

manifestação pode estar presente na fala de indivíduos normais e de pacientes com 

alteração de linguagem ou de fala.  

 

A transcrição da fala foi realizada durante a avaliação para a 

adequada classificação do tipo de erro, uma vez que o ensaio articulatório pode ocorrer 

sem a fonação, quando o sujeito busca o movimento fonoarticulatório do fonema 

desejado sem vocalizar. 
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Pelo fato das tarefas do protocolo de avaliação da apraxia verbal e 

não-verbal apresentarem quantidades de estímulos diferentes, foi calculado o número 

de palavras ditas para que se pudesse analisar o número de erros pela quantidade de 

palavras emitidas em cada tarefa (repetição, automatismo e fala espontânea).  

 

Método estatístico 
 

Para a comparação dos escores do MEM entre os três estágios da 

DA foi utilizada a ANOVA de uma via, com posteriores comparações entre os grupos 

por meio do post hoc Bonferroni e seus correspondentes não-paramétricos Kruskal-

Wallis, seguido do Mann-Whitney, que mostraram resultados similares. Os 

pressupostos de distribuição normal e homogeneidade de variâncias foram testados, 

respectivamente, pelo Teste de Komogorov-Smirnov e Teste de Levene. Serão 

apresentados apenas os resultados dos testes paramétricos.  

 

Para a comparação entre os escores de praxias (verbal e não-

verbal) e os dados publicados pela literatura, foi realizada a análise das diferenças 

entre duas médias, por meio do teste t de Student para uma amostra. Para a 

comparação dos dados dos escores de praxias (verbal e não-verbal) entre os três 

estágios, foi utilizado o teste Kruskal-Wallis. Quando o teste de Kruskal-Wallis revelou 

que as diferenças eram estatisticamente significantes, o teste de Mann-Whitney, foi 

usado 2 a 2 para verificar aonde se deram as diferenças.  

 

Para a comparação do número de erros entre as tarefas (repetição, 

fala espontânea e automatismo) foi utilizado o teste de Friedman, seguido do teste de 

Wilcoxon, quando houve diferença.  

 

A fim de identificarmos a similaridade entre a quantidade dos tipos 

de erros foi realizada a análise de agrupamento (cluster analysis). As variáveis foram 

padronizadas em Z escores. O coeficiente de distância Euclidiana foi calculado para 

mensurar as dissimilaridades entre as variáveis. O método de agrupamento utilizado foi 

o de Ward. A sequência derivada desta análise foi visualmente representada por um 

dendograma. Este diagrama representa graficamente o quão perto ou distante cada 
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item está dos outros, baseado em uma hierarquia de similaridades. Isto é, itens muito 

similares estão pertos uns dos outros, enquanto itens dissimilares estão distantes.  

 

A probabilidade (p) menor que 0,05 foi considerada para indicar 

significância estatística, exceto quando um potencial problema de comparações 

múltiplas foi identificado. Nesse caso utilizamos a correção de Bonferroni. Todos os 

testes foram bicaudados. Os dados foram analisados no software estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Science), versão 13.0. 
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4 RESULTADOS 
 

Foram recrutados 103 indivíduos, dos quais cinco foram excluídos 

no decorrer da avaliação fonoaudiológica por pararem de responder aos estímulos. 

Além disso, oito cuidadores não quiseram participar da pesquisa, por referirem ter 

compromisso após a consulta médica, em geral, trabalho. Desta forma, os dados de 90 

pacientes foram considerados nas análises subsequentes.  

 

Características gerais: 
 

Dos 90 indivíduos analisados, 66 eram mulheres. A idade variou de 

64 a 97 anos, com média de 80,2 ±7,2 anos e a escolaridade de 0 a 12 anos, com 

média de 4,2 ±3,5 anos. A média do escore do MEM para o estágio leve foi de 20,0 

±3,4, para o estágio moderado foi de 14,4 ±1,6 e para o grave 9,0 ±2,9. A média do 

Índice Lawton para os pacientes com DA leve foi de 7,0 ±4,2; moderada 14,3 ±2,0 e 

grave 15,4 ±1,0.  

 

A ANOVA mostrou haver diferença estatisticamente significante dos 

escores do MEM entre os três estágios da DA (F (2,87)=118,37, p<0,001*).  

 
Tabela 1. Comparações dos escores do MEM entre os três 
estágios da DA segundo o teste de Bonferroni  

  
Diferença entre 

Médias 
95% IC 

(diferença) P 
Leve X mod 5,6 3,9 7,4 <0,001* 
Leve X grave 11,0 9,3 12,8 <0,001* 
Mod X grave 5,4 3,6 7,1 <0,001* 

 

O teste post hoc de Bonferroni (tabela 1) mostrou haver diferença 

estatisticamente significante entre o estágio leve e o moderado (p<0,001*), leve e grave 

(p<0,001*) e moderado e grave (p<0,001*). Os escores dos pacientes com DA leve 

foram maiores que dos pacientes com DA moderada, que foram maiores que dos 

graves.  

 
Análises descritivas dos escores de praxia 
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A tabela 2 apresenta as médias dos escores de praxia verbal e não-

verbal do grupo DA e dos pacientes dos três estágios da doença: leve, moderado e 

grave. 
 

Tabela 2. Análise descritiva dos escores das tarefas de praxia não-verbal e verbal, de 
acordo com o grupo do estudo  

  N Média DP Mínimo Máximo Mediana 

DA       
AONV 90 3,8 2,6 0,0 11,0 3,5 
AOV 90 9,2 2,3 3,0 13,0 10,0 
PNV 90 154,6 34,6 36,0 200,0 156,5 
PV 90 11,4 8,8 0,0 39,0 9,0 

LEVE             
AONV 30 5,6 2,9 0,0 11,0 6,0 
AOV 30 10,5 1,7 5,0 13,0 11,0 
PNV 30 177,0 18,6 117,0 200,0 183,0 
PV 30 6,0 4,2 0,0 16,0 6,0 

MOD       
AONV 30 3,6 1,9 0,0 8,0 3,5 
AOV 30 9,6 1,6 7,0 12,0 10,0 
PNV 30 161,3 16,5 123,0 189,0 157,0 
PV 30 13,0 6,9 0,0 26,0 12,0 

GRAVE             
AONV 30 2,3 1,8 0,0 6,0 2,0 
AOV 30 7,6 2,3 3,0 12,0 7,5 
PNV 30 125,6 40,3 36,0 200,0 139,0 
PV 30 15,3 11,1 1,0 39,0 11,5 
DP: desvio padrão; DA: Doença de Alzheimer; AONV: Agilidade oral não-verbal do Teste de 
Boston; AOV: Tarefa de agilidade oral verbal do Teste de Boston; PNV: escore de praxia não-
verbal do Protocolo de Avaliação da Apraxia Verbal e Não-verbal; PV: número de erros da tarefa 
de praxia verbal do Protocolo de Avaliação da Apraxia Verbal e Não-verbal.   

 
Dos 90 pacientes avaliados, 79 apresentaram apraxia não-verbal e 

81 apraxia verbal. Dos 11 com praxia não-verbal normal, dez estavam no estágio leve 

da DA e um na fase moderada. Em relação à apraxia verbal, seis dos nove que não 

apresentaram alteração estavam na fase leve e os demais na moderada. Quatro 

pacientes apresentaram praxias verbal e não-verbal normais. 

 
Comparação entre as médias dos escores de praxia do grupo DA com os dados 
de literatura para a população normal: 
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A tabela 3 apresenta o resultado da comparação entre as diferenças 

das médias de agilidade oral não-verbal e verbal do grupo DA e dos pacientes nos três 

estágios da doença (DA leve, moderada e grave) com as médias para a população 

normal publicadas por Radanovic, Mansur e Scaff (2004), que são 8,7 e 12,1, 

respectivamente. 
 

Tabela 3. Comparações segundo o teste t de Student para uma amostra 
entre as médias dos grupos com DA e os dados de literatura para a 
população normal 

  Diferença entre Médias 
95% IC 

(diferença) T P 
DA      
AONV -4,9 -5,4 -4,3 -17,9 p<0,001* 
AOV -2,9 -3,3 -2,4 -12,1 p<0,001* 
LEVE      
AONV -3,1 -4,2 -2,1 -5,9 p<0,001* 
AOV -1,6 -2,3 -1,0 -5,2 p<0,001* 
MODERADA     
AONV -5,1 -5,8 -4,4 -14,8 p<0,001* 
AOV -2,5 -3,1 -1,9 -8,3 p<0,001* 
GRAVE      
AONV -6,4 -7,1 -5,8 -20,0 p<0,001* 
AOV -4,5 -5,3 -3,6 -10,4 p<0,001* 

 

Todos os grupos de pacientes com DA apresentaram desempenho 

significativamente pior do que a população normal em relação às praxias não-verbal e 

verbal. 

 

Comparação entre as médias de praxia verbal e não-verbal entre os estágios da 
DA (leve, moderada e grave): 

 

A comparação das médias dos três grupos de pacientes com DA, 

segundo o teste de Kruskal-Wallis mostrou que existiram diferenças estatisticamente 

significantes em relação aos escores de praxia não-verbal (X²(2)=38,90, p<0,001) e de 

praxia verbal (X²(2)=19,45, p<0,001).  

 

Para verificar aonde se deram estas diferenças, os grupos foram 

comparados 2 a 2 pelo teste Mann-Whitney (tabela 4). 
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Tabela 4. Comparações dos escores de praxia 
não-verbal e verbal entre os diferentes estágios 
da DA, segundo o teste de Mann Whitney  

PNV PV  Comparações  
U P U P 

leve x mod 212,0 <0,001* 186,0 <0,001* 
leve x grave 82,5 <0,001* 192,5 <0,001* 
mod x grave 164,0 <0,001* 400,5 0,601 

   p<0,017 considerado para indicar significância  
   estatística, segundo a correção de Bonferroni. 

 

O teste Mann-Whitney mostrou que os pacientes do estágio grave 

da DA apresentaram desempenho significativamente pior do que os do estágio 

moderado, que foram piores do que os pacientes do estágio leve em relação às praxias 

não-verbal e verbal. Não houve diferença estatisticamente significante entre os 

estágios moderado e grave para praxia verbal.  

 

Comparação entre o número de erros cometidos pelos pacientes nas tarefas de 
praxia verbal (repetição, fala espontânea e automatismo): 

 
A tabela 5 apresenta a média e desvio padrão do número de erros 

por tarefa de avaliação de praxia verbal do protocolo de Martins e Ortiz (2004). 
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Tabela 5. Médias do número de erros em cada tarefa do Protocolo de 
Martins e Ortiz, 2004 
 DA LEVE MOD GRAVE  

N 90 30 30 30  

REPETIÇÃO      
Média 8,8 3,7 11,1 11,7  
DP 7,4 3,2 6,6 8,7  
Mínimo 0,0 0,0 0,0 1,0  
Máximo 31,0 10,0 24,0 31,0  
Mediana 7,0 3,0 10,5 8,0  

FALA ESP.          
Média 2,0 2,0 1,3 2,9  
DP 2,9 2,1 1,9 3,9  
Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0  
Máximo 16,0 7,0 8,0 16,0  
Mediana 1,0 1,0 0,0 1,5  

AUTOMATISMO      
Média 0,5 0,3 0,6 0,7  
DP 1,2 0,8 1,2 1,5  
Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0  
Máximo 6,0 3,0 4,0 6,0  
Mediana 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

O teste de Friedman para comparação entre a porcentagem do 

número de erros apresentados em cada tarefa mostrou diferença estatisticamente 

significante entre as tarefas, tanto ao compararmos o grupo com DA (X²(2)=104,6, 

p<0,001), quanto os pacientes do estágio leve (X²(2)=23,2, p<0,001), moderado 

(X²(2)=46,0, p<0,001) e grave (X²(2)=38,4, p<0,001). Assim, para verificar aonde se 

deram estas diferenças, foi aplicado o teste de Wilcoxon e seus resultados estão na 

tabela 6. 
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Tabela 6. Resultados do teste Wilcoxon para 
comparação do número de erros entre as tarefas 
de praxia verbal 

Grupo Comparação Z P 
DA Rep x Fala Esp -6,9 <0,001* 
 Rep x Aut -7,8 <0,001* 
  Aut x Fala Esp  -3,0 0,003* 
LEVE Rep x Fala Esp -3,3 0,001* 
 Rep x Aut -4,0 <0,001* 
 Aut x Fala Esp  -1,9 0,060 
MOD Rep x Fala Esp -4,6 <0,001* 
 Rep x Aut -4,6 <0,001* 
  Aut x Fala Esp  -0,5 0,6 
GRAVE Rep x Fala Esp -3,7 <0,001* 
 Rep x Aut -4,7 <0,001* 
  Aut x Fala Esp  -2,6 0,009* 

    p<0,017 considerado para indicar significância  

    estatística, segundo a correção de Bonferroni.   

  

A tabela 6 mostrou que, ao consideramos todos os pacientes com 

DA, houve frequência significativamente maior de erros na tarefa de repetição, seguida 

de fala espontânea e automatismo. O mesmo foi encontrado para os três estágios, 

exceto entre as tarefas de fala espontânea e automatismo para os estágios leve e 

moderado da DA, em que não houve diferença estatisticamente significante. 

 

Análise descritiva dos tipos de erros de praxia verbal e análise de agrupamento 
entre as médias do número de cada tipo de erro cometidos pelos pacientes: 

 

A tabela 7 apresenta a análise descritiva dos erros práxicos verbais 

cometidos pelos pacientes nas três fases da DA. 
 

Tabela 7. Análise descritiva dos tipos de erros práxicos verbais 
apresentados pelos pacientes com DA 
  DA LEVE MODERADO GRAVE 
Tipos de erros Média DP Média DP Média DP Média DP 

Substituição 3,4 3,3 1,6 1,9 4,5 3,7 4,1 3,4 
Omissão 3,5 3,3 2,1 2,0 4,4 3,9 4,0 3,4 
Ensaio 2,6 3,0 1,3 1,3 2,4 2,0 4,1 4,1 
Autocorreção 0,5 0,6 0,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 
Repetição 1,1 2,1 0,6 1,0 0,7 1,1 2,1 3,2 
Adição 0,4 0,7 0,2 0,5 0,3 0,7 0,6 0,9 
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As figuras 1, 2, 3 e 4 apresentam os resultados das análises de 

agrupamento realizadas pelo método de Ward dos tipos de erros práxicos 

apresentados pelos pacientes com DA.  
 

 

Figura 1. Dendograma obtido na análise de agrupamento pelo método de Ward dos 

tipos de erros do grupo DA. 

 

A figura 1 mostra que os agrupamentos de tipos de erros formados 

pelos pacientes com DA foram:  

Grupo 1: ensaio articulatório e repetição; 

Grupo 2: substituição e omissão; 

Grupo 3: autocorreção; 

Grupo 4: adição. 
 

 

Figura 2. Dendograma obtido na análise de agrupamento pelo método de Ward dos tipos     

de erros cometidos pelos pacientes com DA leve. 
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A figura 2 mostra que os agrupamentos de tipos de erros formados 

pelos pacientes do estágio leve foram:  

Grupo 1: ensaio articulatório, repetição e adição; 

Grupo 2: omissão, autocorreção e substituição. 
 

 

Figura 3. Dendograma obtido na análise de agrupamento pelo método de Ward dos 

tipos de erros dos pacientes com DA moderada. 

 

A figura 3 mostra que os agrupamentos de tipos de erros formados 

pelos pacientes com DA moderada foram:  

Grupo 1: ensaio articulatório e repetição;  

Grupo 2: substituição, omissão e adição; 

Grupo 3: autocorreção.  
 

 
Figura 4. Dendograma obtido na análise de agrupamento pelo método de Ward dos     

tipos de erros dos pacientes com DA grave. 
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A figura 4 mostra que os agrupamentos de tipos de erros formados 

pelos pacientes com DA grave foram:  

Grupo 1: ensaio articulatório, repetição, substituição, omissão; 

autocorreção; 

Grupo 2: adição. 
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5 DISCUSSÃO 
 

Os achados mais relevantes deste estudo foram que os pacientes 

com DA, independente do estágio da doença, apresentaram desempenho 

significativamente pior do que a população normal tanto em relação à praxia verbal 

quanto à não-verbal e os escores das duas praxias foram piores de acordo com a 

gravidade da demência. 

 

Derouesné et al. (2000) e Crutch, Rossor e Warrington (2007) 

encontraram escores práxicos piores nos pacientes com DA em relação aos controles 

em todas as tarefas avaliadas, porém avaliaram a apraxia ideatória e a apraxia de 

membros e não incluíram tarefas de fala e não-verbais. Edwards et al. (1991) ao 

estudarem a apraxia ideomotora em 142 pacientes com DA e 113 idosos saudáveis 

também encontraram esta alteração nas três fases da DA. Assim como em nosso 

estudo, o desempenho do grupo com DA foi avaliado nos três estágios da doença e os 

três grupos apresentaram pior desempenho em relação aos idosos normais.  

 

É interessante notar que os estudos sobre as apraxias na DA que 

não são baseados em descrição de casos, avaliam outros tipos de praxia que não as 

de fala, tais como as praxias de membros e ideatória. 

 

Já os estudos que avaliaram a apraxia de fala, em geral, foram 

baseados apenas em alguns casos da DA que apresentaram um comprometimento de 

fala importante desde o início dos sintomas, que, por ser uma das manifestações mais 

evidentes, dificultou a realização do diagnóstico diferencial clínico da doença. 

 

Stopford et al. (2008) ao estudarem a apresentação cognitiva 

desproporcional na DA, destacaram a praxia como um dos cinco principais domínios  

cognitivos desproporcional. Na avaliação da apraxia, os autores usaram tarefas de 

pantomima de gestos e ações, sequência de gestos e desenhos e, dentre as tarefas, 

havia uma tarefa com movimentos orofaciais, mas não foi realizada uma avaliação 

específica para a apraxia não-verbal e a apraxia verbal não foi estudada. Em nosso 

estudo, avaliamos a praxia verbal e, para a avaliação da praxia não-verbal, usamos 

testes elaborados especificamente para este tipo de apraxia, que apresentam tarefas 



38 
 

com diferentes complexidades, além de uma maior quantidade e variedade de 

estímulos. 

 

Mitsuru (2004) estudou a apraxia de fala progressiva primária em 43 

pacientes e, dos oito casos que fizeram exame patológico, um apresentou DA. 

Referiram que a apraxia não-verbal foi frequentemente observada. Mitsuru e Satoshi 

(1999) estudaram as características clínicas e patológicas de pacientes com apraxia 

progressiva primária ao avaliarem as apraxias ideatórias e ideomotoras (apraxia de 

membros, apraxia verbal, não-verbal, construtiva, para se vestir, etc) e verificaram que 

dos 35 pacientes, nove apresentaram apraxia não-verbal e, destes, quatro também 

tinham apraxia verbal. Três dos cinco pacientes que realizaram autópsia ou biópsia 

eram DA. Destes, um apresentou as apraxias verbal e não-verbal na avaliação clínica. 

De acordo com os resultados obtidos, sugeriram que a DA pode causar apraxia 

progressiva primária, que é um distúrbio práxico lentamente progressivo.  

 

Em nosso estudo as apraxias de fala e não-verbal foram avaliadas 

em 90 pacientes com DA, 30 em cada estágio da doença. O estudo de Mitsuru e 

Satoshi (1999) dos 35 pacientes estudados, apenas quatro apresentavam as apraxias 

de fala e não-verbal, cinco apresentavam a apraxia não-verbal e os demais 

apresentavam outros tipos de apraxias. Além disso, Mitsuru e Satoshi estudaram 

pacientes com apraxia que apresentavam diversas etiologias, não apenas a DA. Os 

pacientes do estudo de Mitsuru (2004), que avaliou 43 indivíduos com apraxia de fala, 

também incluiu pacientes com diversas síndromes neurodegenerativas. 

 

Em relação às apraxias verbal e não-verbal em outras doenças 

neurodegenerativas, Josephs e Duffy (2008) relataram estudos que apresentaram 

casos de DCB e PSP com apraxia de fala, afasia não-fluente ou a combinação dos dois 

distúrbios. Encontraram que estes distúrbios muitas vezes não são identificados no 

início da doença, mas claramente nos estágios mais avançados e podem estar 

associados aos diagnósticos patológicos de DCB e PSP. Segundo os autores, os 

pacientes com estas doenças neurodegenerativas apresentam parkinsonismo  que não 

responde à levodopa, que é tipicamente assimétrico na DCB e acompanhado de 

distonia, mioclonia e fenômeno do membro alienígena e simétrico com paralisia 

supranuclear vertical na PSP. Além disso, os pacientes também apresentam alterações 
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iniciais de apraxia de fala e afasia não-fluente e, em geral, a evolução do quadro é 

rápida (Josephs e Duffy, 2008).  

 

Por outro lado, os pacientes com DA apresentam evolução mais 

lenta e podem ou não apresentar parkinsonismo. Além disso, conforme referimos 

anteriormente, em geral, o sintoma mais proeminente no início da DA é a alteração de 

memória, diferente do descrito nos casos do estudo de Josephs e Duffy (2008) com 

DCB e PSP, que geralmente apresentam alteração cognitiva, mas o sintoma mais 

evidente é o parkinsonismo. 

 

Kertesz et al. (2000) também descreveram casos de pacientes com 

DCB que apresentaram apraxia de fala. Os 35 pacientes estudados apresentaram 

afasia na avaliação inicial ou durante o acompanhamento. Referiram que três casos 

apresentaram apraxia de fala inicialmente, porém não descreveram como realizaram 

esta avaliação. Relataram que aplicaram a bateria de afasia Western, que, segundo os 

autores, inclui um teste de avaliação das apraxias ideacional, ideomotora, não-verbal e 

de membros. Afirmaram que todos os pacientes apresentaram alteração no teste 

práxico. Também referiram que as manifestações práxicas dos três pacientes afásicos 

com apraxia de fala já foram expostas em outros trabalhos, porém não as 

descreveram.  

 

Em nosso estudo, analisamos uma amostra maior de pacientes com 

DA com instrumentos específicos de avaliação práxica verbal e não-verbal, além disso, 

caracterizamos as manifestações de emissão oral apresentadas pelos indivíduos. 

Porém, a linguagem não foi avaliada e, assim, não foi verificada a relação entre a 

presença de apraxia de fala e afasia na DA, apesar de outros estudos referirem a co-

ocorrência de apraxia de fala e afasia em várias síndromes neurodegenerativas 

(Josephs e Duffy, 2008).  

 

Ogar et al. (2006) referiram que o envolvimento de áreas adjacentes 

ao giro pré-central superior esquerdo da ínsula foi associado às formas mais graves da 

apraxia de fala, bem como às alterações de linguagem, como a afasia. Croot (2002) 

concluiu que afasia, apraxia e disartria podem estar associadas em um mesmo caso 

como resultado de lesões extensas que acarretam múltiplas alterações no sistema 
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cognitivo. Sabemos que pacientes com DA apresentam alteração de linguagem, desta 

forma, os pacientes de nosso estudo provavelmente apresentam a associação destes 

dois distúrbios da comunicação oral, apraxia de fala e afasia. 

 

Em relação ao diagnóstico diferencial das manifestações da apraxia 

de fala e da afasia, Canter, Trost, Burns (1985) compararam dez pacientes com afasia 

de Broca e apraxia de fala com dez com apenas parafasias fonêmicas. Observaram 

que os dois grupos apresentaram erros de substituição de fonemas, porém, os sujeitos 

com apraxia de fala apresentaram maior dificuldade com as consoantes iniciais das 

palavras do que aquelas localizadas no final, que a complexidade articulatória foi mais 

influente no apráxico e que ocorreram hesitações de fala bastante evidentes em 

relação aos pacientes apenas afásicos. Os pacientes de nosso estudo apresentaram 

grande ocorrência de ensaio articulatório, especialmente no início das palavras e houve 

interferência da complexidade articulatória em suas emissões.  

 

Josephs et al. (2006) estudaram 17 casos de síndromes demenciais 

e 11 apresentaram apraxia verbal. Destes, em sete esta era a característica de 

emissão oral dominante, comparada à afasia. Em nosso estudo, 81 dos 90 pacientes 

avaliados apresentaram apraxia verbal, porém esta manifestação não foi relacionada à 

alteração de linguagem dos pacientes para verificar a dominância das manifestações. 

Porém, os pacientes avaliados por Josephs et al. (2006) apresentavam DCB, PSP, 

DFT e doença de Pick, que são frequentemente acompanhadas de alteração evidente 

de emissão oral logo em seus estágios iniciais.  

 

Nosso estudo contribui para mostrar a frequente ocorrência de 

apraxia verbal na DA, que foi pouco referida anteriormente em outros estudos. 

Acreditamos que, geralmente, outros domínios da cognição são afetados de forma 

mais marcante na DA em relação à apraxia de fala, tais como a memória e a 

linguagem. Assim, estes outros aspectos cognitivos na DA são mais estudados em 

consequência do comprometimento funcional que geram. Já na DCB e na PSP, a 

apraxia de fala é uma das características mais marcantes da doença e gera um maior 

comprometimento funcional do paciente. Desta forma, a apraxia de fala é mais 

estudada nestas doenças em relação à DA. No entanto, a avaliação das apraxias 
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verbal e não-verbal pode auxiliar no diagnóstico precoce da DA, uma vez que 

observamos que estão presentes desde a fase leve da doença. 

 

Broussolle et al. (1996) descreveram oito casos com alteração 

lentamente progressiva  que apresentavam apraxia de fala, disartria, disprosódia e 

apraxia não-verbal. Neste estudo, as apraxias verbal e não-verbal foram claramente 

distinguidas. Os autores referiram que a apraxia não-verbal pode ocorrer com ou sem 

apraxia de membros ou apraxia de fala. Observaram a apraxia não-verbal nos estágios 

iniciais em associação com apraxia de fala em todos os pacientes. Concluíram que a 

apraxia não-verbal, não poderia ser a causa da apraxia de fala. Os autores relataram 

que estas duas condições co-ocorrem mais provavelmente pela proximidade anatômica 

das estruturas envolvidas, mas são entidades distintas. Referiram ainda que a anatria 

lentamente progressiva representa mais provavelmente uma síndrome clínica do que 

uma doença e é mais um exemplo de degeneração cortical focal, que pode se sobrepor 

com outra síndrome semelhante, especialmente a afasia progressiva primária (APP) e 

as várias formas de DFT.   

 

Os pacientes de nosso estudo também apresentaram tanto apraxia 

não-verbal quanto a verbal. Assim, enfatizamos que estas duas condições podem co-

ocorrer, assim como a afasia, pela proximidade e extensão da localização da lesão 

neurológica, mas estas alterações são distintas. Broussolle et al. (1996) descreveram 

casos com alteração focal, diferente do nosso estudo que incluiu uma amostra maior de 

pacientes com o diagnóstico provável de DA. Os pacientes de nosso estudo foram 

selecionados de acordo com o diagnóstico e não com a presença de manifestações de 

alteração práxica verbal e não-verbal focais.  

 

Stopford et al. (2008) afirmaram que a presença de perfis de 

desempenhos desproporcionais na DA incentiva a classificação dos pacientes em 

subtipos. Os autores propuseram termos como subtipo linguagem, espacial e apráxico 

quando ocorrem alterações desproporcionais em cada um destes domínios. Assim, os 

casos descritos no estudo de Broussolle et al. (1996) poderiam, inclusive, ter evoluído 

com a DA.  
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Desta forma, observamos que foram descritos casos com sintomas 

práxicos verbais e não-verbais na DA que, em geral, apresentaram inicialmente 

alteração focal e, somente com a evolução do quadro ou após a morte, receberam o 

diagnóstico da doença. Mas vale ressaltar que, em nosso estudo, encontramos apraxia 

verbal e não-verbal desde a fase leve da doença. Portanto, as apraxias verbal e não-

verbal podem estar presentes na DA, independente de sua forma de apresentação, 

focal ou generalizada, e da gravidade da doença, assim, estas apraxias podem auxiliar 

no diagnóstico da doença. 

 

Ao relacionar o desempenho práxico verbal e não-verbal com a 

gravidade da DA, observamos que os pacientes do estágio grave apresentaram 

desempenho significativamente pior que os do estágio moderado, que foram piores que 

do leve, exceto na comparação entre os estágios moderado e grave para praxia verbal. 

 

Edwards et al. (1991) referiram que a porcentagem de pacientes 

com apraxia (ideomotora e ideacional) aumentou com a gravidade da demência. No 

presente estudo encontramos piores desempenhos práxicos verbal e não-verbal dos 

pacientes nos estágios mais avançados da DA, isto sugere uma maior ocorrência de 

dificuldades práxicas verbais e não-verbais no decorrer da doença. Por outro lado, 

Crutch, Rossor e Warrington (2007), que também avaliaram tipos distintos de apraxias, 

mostraram que a gravidade da doença não é necessariamente preditiva da presença 

desta alteração. Neste estudo foram avaliados apenas 34 pacientes com DA, enquanto, 

no nosso, avaliamos 90 e no estudo de Edwards et al. (1991) foram avaliados 142. 

Assim, as diferenças podem ser justificadas pela distinção de tarefas e praxias 

avaliadas, e pelo diferente tamanho das amostras. 

 

No presente estudo, realizamos as comparações a partir dos 

escores de todos os participantes, mas, ao consideramos os escores individuais nos 

dois protocolos de avaliação práxica utilizados, observamos que os únicos quatro 

pacientes com praxias normais, dos 90 avaliados, estavam na fase leve. Em relação à 

praxia não-verbal, 10 pacientes com DA leve e apenas um da fase moderada não 

apresentaram alteração. Quanto à praxia verbal, seis pacientes da fase leve e três da 

moderada não apresentaram desempenho aquém do esperado nas tarefas avaliadas. 

Todos os pacientes da fase grave apresentaram tanto apraxia verbal quanto não-



43 
 

verbal. Assim, as apraxias verbal e não-verbal, estudadas no presente estudo, foram 

frequentes nos pacientes do estágio leve da DA. Além disso, as diferenças de 

desempenhos destas praxias observadas entre os três estágios da doença mostram 

que a avaliação das apraxias verbal e não-verbal longitudinalmente pode auxiliar no 

acompanhamento da evolução da doença e, consequentemente, nas condutas do 

tratamento medicamentoso e de reabilitação. 

 

Ao analisar qualitativamente os dados gerais dos pacientes que não 

eram apráxicos, observamos que as variáveis sexo, idade, escolaridade e profissão 

parecem não terem modificado o perfil do desempenho destes pacientes, uma vez que 

50% dos quatro casos eram mulheres, 50% apresentavam mais de 11 anos de 

escolaridade e as profissões variaram, conforme o apresentado no anexo 1, ao 

analisarmos os resultados referentes aos indivíduos 1, 4, 23 e 30. O mesmo foi 

observado ao analisarmos os indivíduos sem a apraxia verbal (sujeitos: 1, 4, 5, 23, 27, 

30, 33, 49 e 55 do anexo 1) ou sem a apraxia não-verbal (sujeitos: 1, 4, 8, 11, 18, 21, 

23, 28, 29, 30, 41). Porém, a amostra de cada grupo sem apraxia foi pequena para 

analisarmos a interferência destas variáveis no desempenho práxico. 

 

Pereira (2006) observou correlação entre a apraxia de marcha e a 

gravidade da demência. Além disso, o autor referiu que distúrbios práxicos de marcha 

em indivíduos com DA leve e moderada não são infrequentes. Willis et al. (1998) 

identificaram alteração práxica nos estágios iniciais da doença, uma vez que os 

pacientes com DA apresentaram latência de resposta significativamente maior na 

execução de gestos em relação aos controles. No presente estudo, apesar de termos 

estudado apraxias diferentes em relação à Pereira (2006) e Willis et al. (1998), 

observamos que a gravidade da doença se relacionou com a presença das apraxias 

verbal e não-verbal na DA, uma vez que o escore práxico não-verbal foi menor 

conforme a piora da doença, bem como houve maior número de erros práxicos verbais 

com a gravidade da demência.  

 

Uma hipótese que poderia justificar a piora dos escores de praxia 

verbal e não-verbal conforme a gravidade da DA é que, com a evolução da doença, 

mais áreas cerebrais são afetadas e outros domínios da cognição que interferem na 

praxia são comprometidos e, com isso, há uma piora do quadro geral, inclusive dos 
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desempenhos práxicos verbal e não-verbal. No entanto, não houve diferença 

estatisticamente significante apenas entre os estágios moderado e grave para a praxia 

verbal, assim, observamos que a praxia não-verbal pode ser mais sensível à distinção 

das fases da doença em relação à praxia verbal. 

 

A inclusão apenas de pacientes graves, porém não tão graves ao 

ponto de apresentarem redução e supressão de fala, pode ter contribuído para uma 

seleção de amostra que tenha minimizado as diferenças entre os escores para a praxia 

verbal entre os estágios moderado e grave. Nossos pacientes do grupo grave, apesar 

da alteração cognitiva, respondiam às provas solicitadas, por este motivo a média do 

escore do MEM não foi tão baixa (9,0 ±2,9). Dos 103 pacientes recrutados, cinco foram 

excluídos por pararem de responder aos estímulos. Portanto, para o estágio grave 

foram selecionados os pacientes menos comprometidos, apesar disso, o desempenho 

deles no MEM foi estatisticamente pior em relação aos pacientes do estágio moderado.  

 

Outra possível explicação seria a que o número reduzido de 

participantes limita o poder do estudo em detectar um efeito significante. 

 

Derouesné et al. (2000) observaram que a frequência da apraxia 

variou de acordo com a complexidade da tarefa. Apesar disso, os pacientes com DA 

leve e moderada apresentaram escores piores que os controles. Assim, tarefas com 

diferentes complexidades para a avaliação das praxias devem ser incluídas na bateria, 

para que ela seja sensível às alterações práxicas discretas, bem como para melhor 

diferenciar o desempenho entre as fases da doença. Em nosso estudo, observamos 

que houve diferença de desempenho dos pacientes nas tarefas práxicas nos dois 

protocolos utilizados, uma vez que alguns pacientes apresentaram alteração em 

apenas um dos protocolos. O subteste de agilidade oral do Boston demanda mais da 

sequencialização motora da fala em uma situação que é controlada pelo avaliador, que 

exige que o indivíduo execute os estímulos oferecidos por ele da forma mais rápida que 

conseguir. Por outro lado, o protocolo de Martins e Ortiz (2004) apresenta tarefas com 

diferentes complexidades, desde a emissão de automatismo e fala espontânea até a 

repetição de frases, que é uma tarefa mais controlada pelo avaliador. Porém, neste 

protocolo, não é necessário que o paciente repita os estímulos de forma rápida. Assim, 

a diferença do desempenho nos dois protocolos evidencia que alguns pacientes 
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apresentam maior alteração de sequencialização motora, enquanto outros parecem 

apresentar alteração mais evidente de programação motora ou alterações de 

programação e sequencialização motora equiparadas. Desta forma, observa-se a 

importância do uso de instrumentos que apresentem diferentes complexidades de 

estímulos e que considerem as variáveis que possam interferir no desempenho de 

pacientes com as apraxias não-verbal e verbal. 

 

Edwards et al. (1991) mostraram que a apraxia ideomotora apareceu 

na DA leve, enquanto a ideacional foi encontrada somente nas fases moderada e 

grave. Em nosso estudo, os pacientes de todos os estágios da DA apresentaram 

desempenho práxico verbal e não-verbal pior em relação à população normal. Assim, 

observamos que a ocorrência de apraxia nos diferentes estágios da doença pode variar 

segundo a praxia estudada, bem como dos instrumentos utilizados na avaliação, que 

podem ter maior ou menor sensibilidade.  

 

Em relação à praxia verbal, o estudo que descreveu as 

manifestações de fala em um caso de DA (Gerstner et al., 2007) mostrou progressão 

destas alterações até a ocorrência de redução de fala. Observamos que os pacientes 

da fase grave avaliados em nosso estudo apresentaram pior desempenho práxico em 

relação ao grupo leve. Isso pode ter ocorrido pela maior frequência de manifestações 

práxicas no decorrer da evolução da doença individualmente, bem como pela maior 

ocorrência de pacientes com alterações práxicas. Além disso, conforme Gathercole e 

Baddeley (1993), os mesmos processos usados na programação motora da fala são 

usados na manutenção subvocal das informações na alça fonoarticulatória da memória 

de trabalho. Sabemos que há forte relação entre as alterações de memória de trabalho 

e de praxia verbal (Martins e Ortiz, 2009; Howard et al. 2000). As manifestações 

analisadas como alteração práxica verbal podem ter sofrido interferência da memória 

de trabalho, que é um dos principais aspectos cognitivos alterados na DA. Apesar 

disso, vale ressaltar que o padrão de erros observado no presente estudo foi 

semelhante ao descrito em outros estudos com pacientes com apraxia de fala de 

outras etiologias. Além disso, estudos prévios discutiram que a alteração de memória 

na DA é multifatorial e pode ser secundária a outros distúrbios (Stopford et al. (2008). 

Desta forma, as manifestações práxicas podem ter sofrido a interferência da memória 

de trabalho. 
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Observamos a co-ocorrência de apraxia verbal e não-verbal, que já 

foi discutida anteriormente. A presença da apraxia não-verbal apóia a hipótese de que 

na DA, as manifestações práxicas verbais são, de fato, referentes à apraxia de fala, 

apesar de sofrerem interferência da memória de trabalho. 

 

Em relação à avaliação dos erros, inicialmente analisaríamos todas 

as tarefas do protocolo: repetição, automatismo, leitura oral e fala espontânea. Porém, 

no decorrer da coleta, observamos alta ocorrência de erros na tarefa de leitura 

relacionados às alterações linguísticas. Sabemos que os pacientes com DA 

apresentam alterações de leitura nas fases iniciais da doença (Patterson, Graham e 

Hodges, 1994), desta forma, teríamos que desconsiderar os estímulos em que 

ocorreram paralexias fonológicas e não analisaríamos a maior parte das amostras de 

leitura, já que a ocorrência deste tipo de erro foi muito frequente. Além disso, a co-

ocorrência de distúrbios linguísticos e práxicos impediria a precisão e fidelidade da 

análise específica dos erros de origem práxica. Por este motivo, a tarefa de leitura foi 

excluída da análise dos dados. Essa dificuldade não ocorreu nas demais tarefas de 

emissão oral, pois nas fases iniciais e moderadas da DA não são previstos erros de 

natureza fonológica (Forbes-MacKay e Venneri, 2005; Lira, 2008). Além disso, na 

análise de fala de todos os pacientes consideramos apenas os erros característicos da 

emissão oral de apráxicos de fala e desconsideramos aqueles que poderiam estar 

relacionados a uma alteração linguística, conforme descrito nos métodos.  

 

Ao consideramos todos os pacientes com DA, houve ocorrência 

significativamente maior de erros na tarefa de repetição, seguida de fala espontânea e 

automatismo. O mesmo foi encontrado para os três estágios, exceto entre as tarefas de 

fala espontânea e automatismo para os pacientes com DA leve e moderada, em que 

não houve diferença significante. Uma possível explicação para o pior desempenho nas 

tarefas de repetição em relação às tarefas de fala espontânea e automatismo é que os 

automatismos são altamente aprendidos, o que contribui para um melhor desempenho, 

e a tarefa de fala espontânea apresenta um contexto mais significativo do que a 

repetição, que requer maior grau de programação motora.  
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Em relação à interferência no desempenho práxico da complexidade 

das tarefas, Trojano, Labruna e Grossi (2007) encontraram uma dissociação 

automática/voluntária em quatro pacientes com apraxia de membros após acidente 

vascular cerebral. Os pacientes não produziram alguns gestos em situação artificial que 

tinham produzido corretamente em situação natural. Assim, estes autores sugeriram 

que para alguns pacientes, o contexto pode fornecer pistas bastante facilitadoras para 

a recuperação de padrões motores adequados. Referiram também que condições 

artificiais demandam uma carga cognitiva específica e que o desempenho de ações em 

situações naturais pode ocorrer sem esta carga cognitiva.  

 

Além disso, na tarefa de repetição o estímulo é controlado pelo 

avaliador que pode oferecer tarefas com diferentes complexidades, já na fala 

espontânea a seleção das palavras é feita pelo próprio paciente e, com isso, os 

estímulos mais difíceis de serem emitidos por falantes com apraxia de fala podem ser 

evitados. A tarefa de repetição requer também que o indivíduo ouça e reverbere a 

informação para poder repeti-la. Isso depende da memória operacional que pode estar 

alterada em pacientes com DA e em indivíduos com apraxia de fala, conforme será 

discutido adiante.  

 

Qualitativamente, observamos que, em muitas situações de fala, as 

repetições de palavra e de parte de enunciado estavam relacionadas à alteração 

discursiva e não à dificuldade práxica. Lira (2008) referiu que os pacientes com DA 

apresentam erros de repetição no discurso por alteração linguística. Assim, estes erros 

foram desconsiderados da análise de fala. Apenas as repetições de seguimentos das 

palavras (repetição de som ou de parte da palavra) foram consideradas como 

alterações práxicas.  

 

Segundo Forbes-McKay e Venneri (2005), realizar repetições de 

palavras na fala encadeada pode também ser uma dificuldade de busca da palavra. A 

anomia é uma manifestação frequente na DA e, conforme Cotelli et al. (2006), está 

comumente presente nos estágios iniciais da doença.  

 

Além da ocorrência de repetições por falha de acesso lexical, 

também ocorrem hesitações (Warkentin, Erikson e Janciauskiene, 2008). Além disso, 
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as hesitações podem ocorrer na fala de indivíduos normais e de pacientes com 

alterações de linguagem e fala. Por estes motivos, as hesitações ocorridas na fala 

espontânea foram desconsideradas.  

 

Ainda em relação à forma de análise dos erros de fala, foram 

consideradas autocorreções aquelas que ocorreram quando o paciente corrigiu um erro 

práxico do tipo substituição, omissão ou adição. As autocorreções de idéias e 

conteúdos, que são realizadas com frequência pelos pacientes com DA (Lira, 2008), 

não foram consideradas erros de fala, pois se referem à alteração de linguagem.  

 

Broussolle et al. (1996) descreveram características de fala em 

pacientes com DA que eram altamente sugestivas de apraxia de fala por mostrarem 

dificuldade para iniciar a fala, várias hesitações, pausas, repetição de parte do 

enunciado, erros de substituição articulatória, aumento do número de erros com a 

extensão da palavra e da frase; e o aumento da variabilidade de erros. As dificuldades 

de pacientes com DA, descritas por Broussolle et al. (1996), em iniciar a fala, 

hesitações e pausas, podem ser alterações do tipo ensaio articulatório, em que o 

paciente busca a programação correta dos articuladores e, por isso, demora para 

iniciar a articulação. Hesitações e esforço também foram referidos por Croot et al. 

(2000) que analisaram a fala de dez pacientes com DA. 

 

Van Putten e Walker (2003) referiram que a pausa é uma 

característica frequentemente encontrada na apraxia de fala e também chamaram esta 

manifestação de ensaio silencioso. Em nosso estudo, este tipo de erro, o ensaio 

articulatório, apresentou uma das maiores médias dentre os demais tipos de erros 

analisados. A dificuldade em posição inicial, as substituições e os ensaios, a 

variabilidade de erros e a maior dificuldade com o aumento da extensão do enunciado 

são frequentemente descritas na apraxia de fala. 

 

Em 1970, Johns e Darley analisaram o desempenho articulatório de 

10 pacientes com apraxia de fala e compararam com 10 pacientes com disartria e 10 

sujeitos normais. Os tipos de erros encontrados nos pacientes com apraxia de fala 

foram: substituição (32%), repetição (18%), intrusão (18%), outros erros não 

classificados (12%), distorção (10%), adição (9%) e omissão (<1%). Assim como em 
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nosso estudo, a substituição foi um dos erros que apresentou maior frequência e a 

adição uma das menores.  

 

A substituição é um erro característico da apraxia de fala e foi 

descrito no estudo de Gerstner et al. (2007), que relatou um caso de uma paciente com 

diagnóstico anátomo-patológico de DA que apresentou manifestações iniciais 

importantes da apraxia de fala.  

 

Já o erro do tipo omissão foi um dos menos frequentes no estudo de 

Johns e Darley (1970). Esta diferença em relação ao nosso estudo, em que a omissão 

foi um dos erros que apresentou maior frequência, pode estar relacionada à 

terminologia dos tipos de erros e à amostra estudada, uma vez que incluímos pacientes 

com DA falantes do português e Johns e Darley (1970) avaliaram pacientes pós AVC 

falantes do inglês.  

 

Em relação à diferença de terminologia para a classificação do tipo 

de erro omissão, o estudo de Odell et. al. (1990) encontraram predomínio do erro do 

tipo distorção, seguido de omissão. A segunda maior freqência encontrada neste 

estudo também foi do erro omissão, porém estes autores incluíram o erro do tipo 

distorção, que não foi incluído em nosso estudo. Os autores observaram 14 tipos de 

distorções, em que a mais comum foi o prolongamento, seguido de dessonorização. 

Em nosso estudo, o prolongamento foi considerado um erro do tipo ensaio articulatório 

e a dessonorização foi considerada erro do tipo substituição, uma vez que o fonema 

sonoro é substituído pelo surdo.  

 

Johns e Darley (1970) consideraram distorção a produção imprecisa 

de um fonema que é reconhecível. A inclusão do erro do tipo distorção não condiz com 

o nosso estudo, uma vez que não consideramos este erro na análise da amostra de 

fala dos pacientes, pois, apesar de termos considerado os erros típicos, não há 

consenso da classificação deste tipo de erro, conforme apresentado acima. Além disso, 

a distorção conforme descrita por Johns e Darley (1970) não foi observada em nosso 

estudo. 
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Observamos várias ocorrências do erro do tipo dessonorização, 

denominado, em nosso estudo, como substituição em vez de distorção, conforme Odell 

et al. (1990).  

 

O estudo de Cera (2008), que apresenta uma terminologia 

semelhante, observou que os erros substituição, omissão e ensaio articulatório 

apresentaram as maiores frequências na fala dos pacientes que sofreram AVC, 

seguidos de repetição e autocorreção. O mesmo foi observado em nosso estudo, o que 

confirma a influência nas habilidades práxicas verbais dos aspectos fonético-

fonológicos de cada língua, que possui corpus de fonemas, combinatórias e 

frequências diferentes de uso (Cera e Ortiz, 2009). 

 

Deal e Darley (1972) verificaram que o erro do tipo adição 

apresentou maior frequência em relação ao erro autocorreção, não compatível com os 

nossos achados, que mostram que o erro adição apresentou menor frequência. A 

discrepância pode estar relacionada à diferença de terminologia de classificação do 

erro e à diferença etiológica para a alteração de fala. 

 

As diferenças podem ser justificadas também pelos materiais e 

estímulos usados para a avaliação destes pacientes, em que a frequência de fonemas 

e as ocorrências de estímulos com diferentes complexidades são distintas tanto na 

língua quanto no protocolo de avaliação utilizado, conforme demonstrado por Cera e 

Ortiz (2009).  

 

Observamos que os erros do tipo ensaio articulatório e repetição 

apresentaram ocorrência similar em todos os estágios da DA,. Observa-se que as 

médias dos erros de substituição e omissão são maiores, seguidas de ensaio 

articulatório e repetição. Assim, parece que os erros do tipo substituição, omissão, 

ensaio articulatório e repetição são os mais característicos de pacientes com DA. Este 

achado está de acordo com estudos sobre a apraxia verbal com outras origens 

etiológicas, conforme discutido anteriormente.  

 

A ocorrência similar de omissão, substituição e autocorreção na fase 

leve, pode se justificar pela menor gravidade da doença, quando os pacientes ainda 
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são capazes de perceber e corrigir seus erros de substituição e omissão. No entanto, 

na fase moderada da DA, este resultado não foi observado.  

 

Em relação aos outros erros, observamos que o erro do tipo adição 

determinou padrões de erros diferentes entre as fases da doença. É interessante notar 

que, apenas na fase grave da DA, todos os tipos de erros se assemelharam, exceto a 

adição. O que pode justificar este resultado é que, com a progressão da doença, a 

ocorrência de todos os tipos de erros aumenta e tende a aparecer em todos os 

pacientes.  

 

Na fase leve a adição foi similar ao ensaio articulatório e à repetição 

e na fase moderada à substituição e omissão. A adição foi o erro menos frequente na 

fala dos pacientes com DA. Encontramos achados distintos em um estudo internacional 

sobre a apraxia de fala, que verificou que este tipo de erro apresentou maior frequência 

em relação à omissão e autocorreção (Deal e Darley (1972) e foi semelhante ao estudo 

brasileiro descrito acima, que usou uma metodologia similar e avaliou uma população 

com a mesma língua (Cera e ortiz 2010). Assim, a discrepância pode estar relacionada 

não apenas à diferença etiológica para a alteração de fala. Por outro lado, nossos 

resultados estão de acordo com estudos sobre análise fonológica dos erros de 

indivíduos afásicos (Blumstein, 1973; Halpern, Keith e Darley, 1976; Nespoulous et. al., 

1987; Romani et. al., 2002), que mostraram erros de substituição e omissão mais 

frequentes que adição. Apesar de dois destes estudos incluírem afásicos de Broca, que 

apresentavam a apraxia de fala como manifestação da afasia, o que podemos observar 

é que o padrão de erros se difere nos estudos. Assim, parece que a adição pode ser 

mais susceptível a variações segundo a população estudada e a metodologia 

empregada.  

 

Além disso, o aumento do número de erros conforme a gravidade da 

doença apóia outra hipótese, do envolvimento de um maior comprometimento da 

memória operacional no decorrer da doença.  

 

Hipotetizamos que os pacientes com DA moderada e, em especial, 

com DA grave apresentem maior comprometimento da memória de trabalho em 
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consequência da evolução da doença e também da maior ocorrência de erros de 

programação motora da fala.  

 

Estudos sobre a apraxia de fala também discutem a relação entre 

este distúrbio e a memória de trabalho (Martins e Ortiz, 2009; Howard et al., 2000), que 

está alterada na DA. Martins e Ortiz (2009) e Howard et al. (2000) ao estudarem esta 

relação, concluíram que apráxicos de fala apresentam uma redução da memória de 

trabalho, mais sugestiva de disfunção da alça fonoarticulatória.  

 

Portanto, a partir destes estudos, sugerimos que a piora da apraxia 

de fala no decorrer da evolução da doença observada em nossos pacientes com DA 

tem relação com a alteração de memória de trabalho apresentada por estes sujeitos. 

Além disso, a alteração da reverberação subvocal e da manutenção subvocal das 

informações na alça fonoarticulatória pode prejudicar, inclusive, a realização de 

autocorreções dos erros, que foi demonstrada pelos nossos pacientes. 

 

Liss (1998) encontrou que falantes com apraxia de fala 

apresentaram alteração na habilidade de planejar a revisão anterior à produção do 

erro. Assim, a falha na programação motora e a menor eficiência no reconhecimento do 

erro antes da articulação fazem com que ocorram autocorreções, um dos tipos de erros 

apresentados pelos pacientes de nosso estudo.  

 

As autocorreções durante a fala parecem envolver o processamento 

da retroalimentação da informação. Robin et al. (2008), ao estudarem o monitoramento 

visuomotor em pacientes com apraxia de fala, sugeriram que este distúrbio é resultante 

de alteração do processo de pro-alimentação do controle motor, conceituado no 

modelo DIVA de processamento de fala. Quando há perturbações, esse sistema 

necessita do controle de retroalimentação.  

 

As ocorrências dos erros de substituição, omissão, ensaio, repetição 

e adição evidenciam alterações no controle do sistema de pro-alimentação, de acordo 

com o modelo DIVA (Guenther, Ghosh e Tourville, 2006) uma vez que são produzidas 

perturbações que determinam a ativação da retroalimentação. A ocorrência do erro do 

tipo autocorreção mostra o uso do sistema de retroalimentação. Apesar dos pacientes 
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avaliados neste estudo terem apresentado autocorreções, eles provavelmente 

apresentam alteração, inclusive, no uso do sistema de retroalimentação, uma vez que a 

ocorrência de autocorreções nem sempre esteve presente na ocorrência dos erros de 

substituição, omissão e adição.  

 

Alguns pacientes do estágio leve da DA não apresentaram alteração 

práxica verbal, além disso, aqueles com apraxia verbal apresentaram desempenho 

menos prejudicado em relação aos pacientes dos estágios mais avançados da doença, 

por isso, hipotetizamos que eles apresentam maior evidência de realização de revisão 

anterior à produção do erro. Isto indica que eles parecem ser mais capazes de 

compensar suas dificuldades em relação aos pacientes dos estágios moderado e 

grave.  

 

No modelo neural computadorizado de produção e percepção de 

fala proposto por Kröger, Kannampuzha e Neuschaefer-Rube (2009), as dificuldades 

práxicas verbais encontram-se no plano motor, que define a coordenação temporal dos 

gestos da fala. Segundo os autores, após esta etapa, ocorre a execução motora, que 

modula a ordem que define a trajetória espaço-temporal dos movimentos dos 

articuladores. No modelo de Levelt, Roelofs e Meyer (1999) a etapa da produção da 

palavra correspondente às alterações práxicas é o sistema articulatório, que, segundo 

os autores é um sistema motor altamente complexo que controla a execução dos 

gestos. Desta forma, os erros práxicos verbais descritos em nosso estudo estão 

associados à alteração na etapa do plano motor descrita por Kröger, Kannampuzha e 

Neuschaefer-Rube (2009) e no sistema articulatório proposto por Levelt, Roelofs e 

Meyer (1999). Assim, na ocorrência de erros emissivos da apraxia de fala, tais como 

substituição, omissão, adição, antecipação, reiteração e metatese, há alteração na 

etapa do plano motor e, para que haja a autocorreção, é necessária a ativação da 

retroalimentação, conforme o modelo de Guenther, Ghosh e Tourville (2006) de 

processamento da fala. 

 

Ainda em relação aos tipos de erros, Gerstner et al. (2007) 

descreveram as manifestações de fala durante a evolução da DA. Os autores 

descreveram erros de substituição e omissão no quinto ano da doença e, com o tempo, 

o paciente passou a apresentar mais erros articulatórios. No nono ano da doença, 
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apresentou importante redução comunicativa. Observamos, em nosso estudo, que, em 

termos gerais, os erros de substituição e omissão apresentaram maior similaridade.  

 

Alguns estudos relacionaram a apraxia de fala com as lesões 

cerebrais: na região posterior inferior do giro frontal (Hillis et al., 2004), em áreas 

perissilvianas (Croot et al., 2000); no giro frontal inferior esquerdo e na área de Broca 

(Bonilha et al., 2006); no córtex pré-motor e no córtex motor suplementar, além do lobo 

parietal (Josephs et al., 2006); nos lobos frontal, temporal, parietal e occipital (Cera e 

Ortiz, 2009) e córtex frontal (Darley, Aronson e Brown, 1975; Broussolle et al. 1996; 

Mitsuru, 2004; Bonilha et al., 2006; Gerstner et al. 2007). 

 

Assim, em geral, observamos que os estudos mostram envolvimento 

predominante de alteração frontal relacionada à apraxia de fala, apesar de outras áreas 

cerebrais também estarem relacionadas a tal alteração.  

 

Bayles (2003) também aponta a relação da lesão frontal com a 

alteração da memória de trabalho. No entanto, Stopford et al. (2007) referiram que, 

apesar de estudos mostrarem o papel do córtex pré-frontal e frontal na memória de 

trabalho, 86% dos pacientes com DA estudados apresentaram alteração temporo-

parietal e apenas 3% no córtex frontal. Desta forma, concluíram que a relação entre a 

presença de alteração no lobo frontal e o distúrbio da memória de trabalho foi pobre.  

 

Em relação à cognição de idosos normais, Charlton et al. (2009) 

relacionaram a alteração de memória de trabalho com alterações nos lobos temporal e 

frontal, no giro cingular e no tálamo. Observamos, em nosso estudo, que os pacientes 

com DA apresentaram desempenho práxico verbal e não-verbal estatisticamente 

diferente da população normal. Assim, apesar existirem alterações estruturais em 

idosos normais, pensamos que estas não ocasionam apraxia verbal ou não-verbal. 

 

Acreditamos que as alterações em determinadas regiões cerebrais 

ou em áreas adjacentes possam causar alterações tanto da memória de trabalho 

quanto práxicas, especialmente a apraxia verbal. Apesar disso, sabemos que a 

presença de alteração de memória de trabalho não prenuncia a presença da apraxia de 

fala, uma vez que estudos com idosos normais mostraram a presença de alteração da 
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memória de trabalho sem a ocorrência de alterações práxicas verbais (Charlton et al., 

2009).  

 

No entanto, a presença de alteração de memória de trabalho pode 

prejudicar ainda mais o desempenho práxico verbal nos falantes com apraxia de fala, 

uma vez que, na ocorrência de erro práxico, a integridade da memória de trabalho 

poderia manter reverberada a sequência de palavras e fonemas que seriam emitidos, 

enquanto na ocorrência de alteração da memória de trabalho, esta reverberação pode 

estar comprometida e, assim, dificultará ainda mais a emissão oral do paciente. Em 

nosso estudo, os pacientes com DA apresentaram desempenho práxico verbal 

significativamente pior da população normal, que pode ter sofrido interferência da 

alteração de memória de trabalho. Apesar dos idosos normais apresentarem alteração 

de memória de trabalho, esta não ocasiona alteração práxica verbal. Além disso, a 

ocorrência de erros práxicos verbais pode comprometer ainda mais a reverberação 

subvocal, que, em conseqüência, terá que se manter por um período maior. Desta 

forma, a alteração de memória de trabalho observada em pacientes com apraxia de 

fala será ainda mais evidente em estímulos longos. 

 

As manifestações da DA dependerão dos locais de acometimento da 

lesão. Ogar et al. (2006) referiram que o envolvimento de áreas adjacentes na apraxia 

de fala foi associado às formas mais graves do distúrbio, bem como às alterações de 

linguagem, como a afasia. A partir destes estudos, sugerimos que o estágio e as 

manifestações clínicas da doença, bem como a ocorrência e a gravidade das apraxias 

de fala e não-verbal também dependerão da lesão cerebral. Ou seja, quanto maior o 

comprometimento cerebral, mais manifestações poderão ocorrer, bem como poderá 

haver um maior prejuízo de alterações já existentes, uma vez que as áreas cerebrais 

correspondentes à determinadas funções estarão comprometidas e não enviarão o 

comando necessário para sua realização adequada.  

 

Conforme McKhann et al. (1984), o primeiro sintoma da DA é 

usualmente o declínio de memória, sobretudo para fatos recentes, e desorientação 

espacial, aspectos cognitivos em grande parte dependentes da formação hipocampal. 

Os autores ainda referiram que, com a evolução do quadro, surgem alterações de 

linguagem, distúrbios de planejamento e de habilidades visuoespaciais. No entanto, em 
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nosso estudo, os pacientes com DA apresentaram apraxia de fala desde os estágios 

iniciais da doença e não apenas com a sua progressão. 

 

LIMITAÇÕES DESTE ESTUDO 
 

Para analisar se indivíduos com DA apresentam as apraxias verbal e 

não-verbal, os pacientes foram expostos ao subteste de agilidade oral do teste de 

Boston para o diagnóstico da afasia e os resultados obtidos foram comparados aos 

escores propostos para a população saudável, publicados por Radanovic, Mansur e 

Scaff (2004), e não foram comparados a um grupo controle, o que poderia trazer 

conclusões ainda mais consistentes. 

 

Nossa amostra não incluiu pacientes com DA que apresentavam 

redução ou supressão de fala, pois estes foram critérios de exclusão da amostra, uma 

vez que não teríamos como analisar os erros de fala. Assim, talvez o padrão de erro 

dos pacientes com DA grave mais comprometidos seja diferente do encontrado em 

nosso estudo. Mas redução ou supressão de fala impediriam a realização da análise de 

fala e não permitiria a comparação do desempenho práxico verbal entre os três 

estágios da doença. Além disso, o número de erros seria superestimado nos estágios 

menos graves, em que haveria uma emissão mais fluente. Apesar disso, em nossa 

amostra, observamos que os pacientes com DA leve apresentaram maior fluência em 

relação aos graves. Assim, para minimizar a interferência da fluência de fala na análise 

dos dados, consideramos o número de palavras emitidas para a análise do número de 

erros por tarefa (automatismo, repetição e fala espontânea).  

 

Outro fator limitante foi a não realização da análise da tarefa de 

leitura, uma vez que os pacientes apresentaram erros linguísticos que interferiram na 

análise práxica verbal. A co-ocorrência de distúrbios linguísticos e práxicos impediria a 

precisão e fidelidade da análise específica dos erros de origem práxica na leitura. 

 

Além disso, o número de pacientes avaliado pode ter interferido no 

resultado encontrado em relação à não ocorrência de diferenças significantes entre os 

pacientes dos estágios moderado e grave para praxia verbal, o que limita a 

generalização dos resultados encontrados para todos os casos de DA.  
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IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 
 

Os instrumentos de avaliação das praxias verbal e não-verbal 

podem auxiliar na avaliação clínica e no diagnóstico da DA, uma vez que as apraxias 

verbal e não-verbal podem ser manifestações da doença logo no seu estágio inicial.  

 

Desta forma, estas manifestações podem auxiliar no diagnóstico 

precoce das alterações de comunicação. Crutch, Rossor e Warrington (2007) 

afirmaram que a habilidade em detectar alterações associadas a um possível estágio 

inicial da DA tem implicação significante para o tratamento farmacêutico da 

sintomatologia da DA. Assim, é possível iniciar a intervenção terapêutica o mais 

precocemente, tanto medicamentosa quanto a de reabilitação, com o objetivo de 

maximizar o desempenho de algumas funções cognitivas, inclusive, a comunicação 

oral, minimizar as dificuldades de vida diária e, como consequência, melhorar a 

qualidade de vida destes pacientes. As alterações de fala podem causar impacto no dia 

a dia desses pacientes e gerar maior dependência funcional. 
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6 CONCLUSÕES 
 

1. Os pacientes com DA, em todas as fases da doença, apresentaram 

desempenho práxico verbal e não-verbal significativamente pior do que a 

população normal. 

 

2. As alterações práxicas aumentaram com a progressão da doença, quanto à 

apraxia não-verbal e verbal.  

 

3. Os pacientes com DA apresentaram mais erros na tarefa de repetição em 

relação à fala espontânea e à emissão de automatismos.  

 

4. O erro do tipo adição determinou padrões de erros diferentes entre os 

estágios da DA. 
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7 ANEXOS 

 

ANEXO I. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: APRAXIA DE FALA E APRAXIA NÃO-VERBAL NA DOENÇA DE 

ALZHEIMER. 

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo. 

Estamos realizando uma pesquisa no Ambulatório de Distúrbios Adquiridos da Fala e da 

Linguagem, do Setor de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, com 

o objetivo de analisar os movimentos isolados e em seqüência de lábio, língua e mandíbula, além 

da fala de indivíduos com Doença de Alzheimer. Para isto, o sujeito deverá realizar movimentos 

de lábios, língua e mandíbula e tarefas de repetição de palavras, repetição de frases, fala 

espontânea e, se for alfabetizado, de leitura. Estas atividades serão gravadas e posteriormente 

analisadas. 

A avaliação não trará nenhum risco para a saúde do participante. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa 

para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a especializanda Maysa 

Luchesi Cera que pode ser encontrada no endereço Rua Botucatu, N°802, ou pelo telefone 5549-

7500. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, 

FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br. 

É garantido ao participante a retirada do consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

  As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros participantes, portanto 

não será divulgado nenhum dado de identificação dos participantes. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e 

consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

A pesquisadora utilizará os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 
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Ao término da avaliação o paciente será comunicado quanto aos resultados e, em caso de 

alteração, será encaminhado para os atendimentos necessários. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Apraxia de Fala e Apraxia Não-Verbal na Doença 

de Alzheimer”. 

Discuti com a aluna Maysa Luchesi Cera sobre a minha decisão em participar desse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são seus propósitos, 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 

penalidade 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       /       /        

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data       /       /        
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ANEXO II 

TAREFA DE AGILIDADE ORAL DO TESTE DE BOSTON PARA O DIAGNÓSTICO DA AFASIA (GOODGLASS e 

KAPLAN, 1983). 

AGILIDADE ORAL               

Ação Solicitada 

  

Repetições 

Em 5":  

2 pts 

Repetições 

em 5":  

1 pts 

Pontuação

 

Palavra Testada 

 

Repetições 

em 5":  

2 pts 

Repetições 

em 5":  

1 pts 

Pontuação

 

a‐ franzir os lábios, 
relaxar  8  4‐7     g‐ vovó‐vovó  9  3‐8    

b‐ abrir e fechar a 
boca  10  6‐9     h‐ tic‐tac  6  2‐5    

c‐ retrair os lábios  8  4‐7     i‐ pula‐pula  5  2‐4    

d‐ língua tocando 
os cantos da boca   8  4‐7    j‐ saúde‐saúde  9  3‐8    

e‐ protrair e retrair 
a língua  8  4‐7     k‐ Filomena  7  3‐6    

f‐ elevar e abaixar 
a língua tocando os 
dentes  7  3‐6     l‐ ponta‐direita  5  2‐4    

           m‐ lagartixa  7  3‐6    

               

Escore Total (a‐f):        
Escore Total (g‐
m):        
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ANEXO III 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DA APRAXIA VERBAL E NÃO‐ VERBAL 

(MARTINS E ORTIZ, 2004). 

Identificação 

Nome: 

Idade:            Data de Nascimento: 

Telefone:           

Escolaridade:          Profissão: 

Lesão (data, local, tipo): 

Data da Avaliação:  

 

Avaliação da Apraxia não‐verbal 

1‐ Mostrar os dentes 
2‐ Mostrar o sorriso 
3‐ Protruir a língua 
4‐ Assoprar 
5‐ Elevar a língua 
6‐ Morder o lábio inferior 
7‐ Pigarrear 
8‐ Abaixar a língua 
9‐ Protruir e retrair a língua 
10‐  Fazer um bico 

11‐  Tossir 
12‐  Inflar as bochechas 
13‐  Lateralizar a língua 
14‐  Elevar e abaixar a língua 
15‐  Mandar um beijo 
16‐  Alternar bico e sorriso 
17‐  Lateralizar a mandíbula 
18‐  Passar a língua nos lábios 
19‐  Estalar a língua 
20‐  Lateralizar e elevar a língua 

Pontuação* 

5 pontos‐ correto e imediato, sem hesitação 

4 pontos‐ correto após algumas tentativas 

3 pontos‐ diminuição de amplitude, adequação e velocidade de movimento 

2 pontos‐ resposta parcial 

1 ponto‐ incorreto após tentativas 

0 ponto‐ incorreto ou sem resposta 

Total de pontos: 

*mais 5 pontos se houver demonstração visual 
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Avaliação da Apraxia Verbal 

Repetição de palavras: 

‐sapeca 

‐conferência 

‐Taubaté 

‐drenagem 

‐Americana 

‐quitandeiro 

‐condomínio 

‐mimo 

‐Jorge 

‐bebê 

‐Revolução Industrial 

‐Branca de neve e os sete anões 

‐sapo / sapato / sapateiro 

‐pedra / pedreiro / pedregulho 

‐fã / família / fantástico 

‐clã / classe / clássico / classificados 

‐rio / riso / ridículo / ribanceira 

‐pipa 

‐dedo 

‐Xuxa 

 

Repetição de Frases: 

1. A garota bonita está dançando. 
2. Ontem dei um brinco de presente. 
3. O estranho andou ao longo da estrada. 
4. O banqueiro saiu à noite para comer. 

 

Automatismos: 

‐ Contar de 1 a 20; 

‐Dizer os meses do ano. 

 

Fala Espontânea: 

 

 

 

 

Leitura em voz alta: 
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‐pão 

‐gol 

‐mel 

‐zebra 

‐dama 

‐veloz 

‐caderno 

‐janela 

‐semente 

‐telefone 

‐porcelana 

‐motorista 

‐negociante 

‐felicidade 

‐borboleta 

‐O seu time de futebol ganhou no domingo. 

‐A festa de casamento da sua mãe foi inesquecível. 

 

Resultados: 

Prova / tipo erro  A  S  R  M 

Repetição de palavras         

Repetição de frases         

Automatismo         

Leitura em voz alta         
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São Paulo, 11 de abril de 2008. 
CEP 0390/08 
IImo(a). Sr(a). 
Pesquisador(a) MAYSA LUCHESI CERA 
Co-Investigadores: Thais Soares Cianciarullo Minett (orientadora) 
Disciplina/Departamento: Fonoaudiologia/Otorrinolaringologia da Universidade Federal de São 
Paulo/Hospital São Paulo 
Patrocinador: Recursos Próprios. 
 
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 
 
Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “Apraxia de fala e apraxia não verbal na Doença de Alzheimer”. 
 
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: Intervenção diagnóstica. 
RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: Sem risco, sem procedimento invasivo. 
OBJETIVOS: Verificar a apraxia de fala e a apraxia não-verbal em indivíduos com Doença de Alzheimer 
nos três estágios da doença: leve, moderado e grave. 
RESUMO: Estudo transversal, com uma amostra de 90 idosos com Doença de Alzheimer(DA), sendo 30 
em fase leve, 30 moderada e 30 grave, freqüentadores do ambulat´rio do setor de Neurologia do 
Comportamento da Disciplina de Neurologia do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia ou do Núcleo 
de Envelhecimento Cerebral (NUDEC) da UNIFESP. Todos os pacientes são acompanhados por uma 
equipe multidisciplinar composta por neurologistas que são responsáveis pela anamnese e exame físico 
dos pacientes, e de psicólogos que são responsáveis pela avaliação neuropsicológica, além da aplicação 
do protocolo fonoaudiológico pela fonoaudióloga. 
Serão aplicados: Escala Clínica de Demência, Miniexame do Estado Mental, Índice de Lawton, Avaliação 
fonoaudiológica para avaliação das praxias de fala e não-verbal. 
FUNDAMENTOS E RACIONAL: Estudo fundamentado, buscando uma melhor caracterização das apraxias 
de fala e não-verbal em indivíduos com DA, para auxiliar na avaliação, no diangóstico precoce e na 
reabilitação destes indivíduos. 
 
MATERIAL E MÉTODO: Estão descritos os procedimentos a serem realizados. 
TCLE: Adequado, de acordo com a resolução 196/96. 
DETALHAMENTO FINANCEIRO: FAPESP. 
CRONOGRAMA: 24 meses. 
OBJETIVO ACADÊMICO: Mestrado. 
ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 6/4/2009 e 6/4/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Botucatu, 572 - 1º andar – conj. 14 - CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil 
Tel.: (011) 5571-1062 - 5539.7162 
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O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e 
APROVOU o projeto de pesquisa referenciado. 
1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. Nestas 
circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do Comitê, 
após análise das mudanças propostas. 
2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do 
estudo. 
3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos 
para possível auditoria dos órgãos competentes. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo 0390/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Botucatu, 572 - 1º andar – conj. 14 - CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil 
Tel.: (011) 5571-1062 - 5539.7162 
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ANEXO IV 

Quadro 1. Dados individuais dos pacientes avaliados. 

Sujeito Idade Sexo Escolaridade/anos Profissãoprévia Medicamento MEM CDR CLASSIFICAÇÃO LAWTON 

1 79 F 2 costureira DONEPEZIL 10MG 26 0,5 LEVE 3 

2 77 M 4 serviços gerais na prefeitura DONEPEZIL 10MG 21 1,0 LEVE 10 

3 77 F 4 do lar DONEPEZIL 10MG 24 1,0 LEVE 2 

4 64 M 11 técnico eletrônico RIVASTIGMINA 12MG 17 1,0 LEVE 3 

5 77 M 8 desenho de produtos GALANTAMINA 24 20 1,0 LEVE 2 

6 70 F 1 lavrador e doméstica GALANTAMINA 24 14 1,0 LEVE 9 

7 76 F 3 do lar RIVASTIGMINA 9MG 17 0,5 LEVE 9 

8 86 F 4 do lar RIVASTIGMINA 12MG 19 1,0 LEVE 12 

9 76 F 10 telefonista e secretária RIVASTIGMINA 12MG 24 1,0 LEVE 9 

10 75 F 1 Copeira RIVASTIGMINA 12MG 18 0,5 LEVE 2 

11 68 F 4 Balconista GALANTAMINA 24 27 1,0 LEVE 5 

12 88 F 3 do lar DONEPEZIL 10MG 19 1,0 LEVE 12 

13 76 F 4 do lar RIVASTIGMINA 12MG 16 0,5 LEVE 9 

14 78 F 3 do lar e lavrador RIVASTIGMINA 12MG 21 1,0 LEVE 13 

15 83 M 4 funcionário público GALANTAMINA 24 16 1,0 LEVE 7 

16 75 F 2 Costureira GALANTAMINA 24 22 1,0 LEVE 2 

17 72 F 3 serviços gerais em metalúrgica DONEPEZIL 10MG 24 0,5 LEVE 2 

18 88 F 1 do lar RIVASTIGMINA 12MG 24 1,0 LEVE 3 

19 76 F 11 Professora DONEPEZIL 10MG 18 1,0 LEVE 9 

20 88 F 5 Empacotadora RIVASTIGMINA 12MG 16 1,0 LEVE 15 
Legenda: MEM: Mini-exame do estado mental; CDR: Clinical Dementia Rating (escala clínica de demência). 
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Sujeito Idade Sexo Escolaridade/anos Profissãoprévia Medicamento MEM CDR CLASSIFICAÇÃO LAWTON 

21 83 F 5 Lavrador GALANTAMINA 24 22 1,0 LEVE 4 

22 86 M 1 funcionário público DONEPEZIL 10MG 18 1,0 LEVE 8 

23 70 F 4 Professora GALANTAMINA 24 18 1,0 LEVE 10 

24 67 F 8 Secretária RIVASTIGMINA 12MG 17 1,0 LEVE 10 

25 79 F 0 do lar RIVASTIGMINA 12MG 18 1,0 LEVE 15 

26 78 F 4 do lar DONEPEZIL 10MG 19 1,0 LEVE 2 

27 73 F 4 Costureira DONEPEZIL 10MG 19 1,0 LEVE 8 

28 76 M 12 Bancário DONEPEZIL 5MG 23 1,0 LEVE 2 

29 73 F 12 Professora GALANTAMINA 24 19 1,0 LEVE 7 

30 86 M 12 Engenheiro DONEPEZIL 5MG 25 1,0 LEVE 7 
Legenda: MEM: Mini-exame do estado mental; CDR: Clinical Dementia Rating (escala clínica de demência). 
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Sujeito Idade Sexo Escolaridade/anos Profissãoprévia Medicamento MEM CDR CLASSIFICAÇÃO LAWTON 

31 79 F 4 Costureira DONEPEZIL 10MG 14 2 MOD 13 

32 78 F 4 Costureira DONEPEZIL 10MG 15 2 MOD 14 

33 85 F 3 do lar GALANTAMINA 16 12 1 MOD 14 

34 78 F 2 doméstica GALANTAMINA 24 16 2 MOD 16 

35 91 F 4 do lar GALANTAMINA 24 14 2 MOD 16 

36 88 M 4 funcionário público RIVASTIGMINA 12MG 14 2 MOD 16 

37 88 F 0 lavrador RIVASTIGMINA 12MG 15 2 MOD 12 

38 82 F 12 freira GALANTAMINA 24 15 2 MOD 16 

39 80 F 4 doméstica DONEPEZIL 10MG 18 2 MOD 16 

40 81 F 4 costureira DONEPEZIL 10MG 15 2 MOD 14 

41 97 M 9 industrial DONEPEZIL 10MG 13 2 MOD 16 

42 88 F 6 professora GALANTAMINA 24 15 2 MOD 12 

43 85 M 4 soldador DONEPEZIL 10MG 15 2 MOD 8 

44 72 F 3 cozinheira DONEPEZIL 10MG 16 2 MOD 16 

45 75 F 2 doméstica DONEPEZIL 10MG 11 2 MOD 14 

46 84 F 1 do lar GALANTAMINA16 16 2 MOD 15 

47 86 M 4 segurança GALANTAMINA 24 14 2 MOD 14 

48 82 F 4 do lar e estoquista DONEPEZIL 10MG 16 2 MOD 15 

49 87 F 0 lavrador RIVASTIGMINA 12MG 14 2 MOD 16 

50 92 F 0 lavrador RIVASTIGMINA 12MG 11 2 MOD 16 
Legenda: MEM: Mini-exame do estado mental; CDR: Clinical Dementia Rating (escala clínica de demência). 
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Sujeito Idade Sexo Escolaridade/anos Profissãoprévia Medicamento MEM CDR CLASSIFICAÇÃO LAWTON 

51 81 F 0 lavrador RIVASTIGMINA 12MG 15 2 MOD 13 

52 78 F 2 do lar RIVASTIGMINA 12MG 13 2 MOD 14 

53 85 F 0 lavrador DONEPEZIL 10MG 14 2 MOD 11 

54 79 F 4 vendedor DONEPEZIL 10MG 16 2 MOD 15 

55 92 F 4 escriturária GALANTAMINA 24 16 2 MOD 14 

56 89 F 0 do lar GALANTAMINA16 13 2 MOD 16 

57 90 M 3 pintor RIVASTIGMINA 12MG 15 2 MOD 16 

58 73 F 8 assistente social DONEPEZIL 10MG 15 2 MOD 11 

59 70 M 5 gerente de restaurante RIVASTIGMINA 12MG 11 2 MOD 15 

60 85 F 4 cabeleireira DONEPEZIL 10MG 15 2 MOD 15 
Legenda: MEM: Mini-exame do estado mental; CDR: Clinical Dementia Rating (escala clínica de demência). 
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Sujeito Idade Sexo Escolaridade/anos Profissãoprévia Medicamento MEM CDR CLASSIFICAÇÃO LAWTON 

61 85 F 0 do lar RIVASTIGMINA 12MG 12 3 GRAVE 16 

62 91 F 4 do lar RIVASTIGMINA 9MG 11 3 GRAVE 16 

63 84 F 1 costureira e cozinheira DONEPEZIL 10MG 9 3 GRAVE 13 

64 96 F 10 do lar RIVASTIGMINA 12MG 0 3 GRAVE 16 

65 79 M 0 lavrador DONEPEZIL 10MG 11 3 GRAVE 14 

66 79 M 8 projetista memantina 20MG 7 3 GRAVE 16 

67 79 F 3 tecelagem RIVASTIGMINA 12MG 14 3 GRAVE 12 

68 94 F 8 balconista RIVASTIGMINA 12MG 10 3 GRAVE 16 

69 72 F 0 lavrador RIVASTIGMINA 6MG 8 3 GRAVE 15 

70 85 F 0 lavrador RIVASTIGMINA 12MG 9 3 GRAVE 16 

71 79 F 1 auxiliar de escritório 
MEMANTINA + 
DONEPEZIL 10MG 7 3 GRAVE 16 

72 64 F 0 do lar DONEPEZIL 10MG 14 3 GRAVE 16 

73 84 F 12 professora de música RIVASTIGMINA 12MG 12 3 GRAVE 16 

74 66 M 12 vendedor DONEPEZIL 10MG 5 3 GRAVE 16 

75 77 M 1 operário de indústria DONEPEZIL 10MG 10 3 GRAVE 16 

76 73 M 3 pedreiro RIVASTIGMINA 12MG 10 3 GRAVE 16 

77 78 F 4 doméstica GALANTAMINA 24 11 3 GRAVE 14 

78 79 F 1 lavrador RIVASTIGMINA 12MG 8 3 GRAVE 16 

79 87 M 1 taxista MEMANTINA 10MG 8 3 GRAVE 16 

80 83 F 4 do lar 
RIVASTIGMINA 6MG + 
MEMANTINA 20MG 5 3 GRAVE 16 

Legenda: MEM: Mini-exame do estado mental; CDR: Clinical Dementia Rating (escala clínica de demência). 
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Sujeito Idade Sexo Escolaridade/anos Profissãoprévia Medicamento MEM CDR CLASSIFICAÇÃO LAWTON 

81 80 M 3 serviços gerais em metalúrgica RIVASTIGMINA 12MG 9 3 GRAVE 15 

82 73 M 1 do lar 
RIVASTIGMINA 6MG + 
MEMANTINA 10MG 4 3 GRAVE 15 

83 78 F 4 doméstica RIVASTIGMINA 12MG 10 3 GRAVE 15 

84 76 M 11 ferramenteiro 
DONEPEZIL 10MG + 
MEMANTINA 10MG 8 3 GRAVE 15 

85 82 F 10 secretária aposentada 
RIVASTIGMINA 12MG 
+ MEMANTINA 20MG 9 3 GRAVE 16 

86 79 M 4 marcineiro GALANTAMINA 24 9 3 GRAVE 16 

87 69 F 4 costureira 
SEM MEDICAÇÃO NO 
MOMENTO 7 3 GRAVE 16 

88 75 M 4 comerciante DONEPEZIL 10MG 11 3 GRAVE 16 

89 80 F 4 costureira e faxineira DONEPEZIL 10MG 10 3 GRAVE 15 

90 92 F 4 do lar RIVASTIGMINA 12MG 13 3 GRAVE 16 
Legenda: MEM: Mini-exame do estado mental; CDR: Clinical Dementia Rating (escala clínica de demência). 
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Sujeito PNV PV NãoverbalBoston VerbalBoston TarefaRepetição Automatismo Falaespontânea

1 183 2 7 11 0 2 0

2 173 12 5 11 10 0 2

3 159 6 7 11 5 1 0

4 200 3 11 13 1 0 2

5 153 2 6 12 1 0 1

6 177 11 4 11 9 1 1

7 164 1 2 5 1 0 0

8 178 8 10 10 4 2 2

9 188 8 4 7 5 0 3

10 174 8 3 12 3 0 5

11 200 4 8 10 0 0 4

12 172 10 3 11 10 0 0

13 117 7 2 12 1 0 6

14 170 14 5 10 9 0 5

15 146 6 2 9 5 0 1

16 183 6 6 11 1 0 5

17 189 9 4 9 4 0 5

18 195 11 9 10 5 3 3

19 185 2 6 12 1 0 1

20 181 0 0 8 0 0 0
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Sujeito PNV PV NãoverbalBoston VerbalBoston TarefaRepetição Automatismo Falaespontânea

21 199 6 9 10 6 0 0

22 143 8 1 10 6 0 2

23 186 3 7 12 3 0 0

24 173 7 6 12 3 1 3

25 183 2 5 10 2 0 0

26 185 2 6 9 2 0 0

27 184 2 3 12 2 0 0

28 187 16 11 10 9 0 7

29 187 5 8 12 4 0 1

30 196 0 7 12 0 0 0
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Sujeito PNV PV NãoverbalBoston VerbalBoston TarefaRepetição Automatismo Falaespontânea

31 152 10 2 7 9 1 0

32 169 7 4 9 7 0 0

33 183 0 5 11 0 0 0

34 156 21 0 7 17 4 0

35 189 19 5 7 16 2 1

36 156 17 5 8 9 0 8

37 150 26 4 9 24 0 2

38 123 10 3 10 9 0 1

39 179 12 2 9 8 4 0

40 163 17 6 12 14 0 3

41 180 19 8 7 17 0 2

42 163 7 2 11 2 0 5

43 155 18 5 10 17 1 0

44 184 9 5 10 7 0 2

45 153 12 3 10 11 0 1

46 153 13 6 11 10 0 3

47 147 4 3 12 4 0 0

48 158 14 3 10 8 1 5

49 176 2 2 12 2 0 0

50 145 24 1 9 24 0 0
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Sujeito PNV PV NãoverbalBoston VerbalBoston TarefaRepetição Automatismo Falaespontânea

51 174 17 4 11 17 0 0

52 185 24 3 9 20 1 3

53 171 12 4 10 12 0 0

54 151 12 2 7 12 0 0

55 180 2 6 12 2 0 0

56 138 22 2 9 22 0 0

57 137 14 0 8 11 3 0

58 155 5 4 11 4 0 1

59 145 12 3 11 12 0 0

60 169 8 6 10 7 0 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Sujeito PNV PV NãoverbalBoston VerbalBoston TarefaRepetição Automatismo Falaespontânea

61 138 10 2 10 7 0 3

62 155 7 4 4 6 1 0

63 168 9 4 8 8 0 1

64 200 2 0 7 2 0 0

65 67 22 1 7 21 0 1

66 117 18 0 4 2 0 16

67 153 1 1 9 1 0 0

68 73 9 0 5 9 0 0

69 150 18 4 7 18 0 0

70 127 30 2 5 24 0 6

71 103 7 3 6 7 0 0

72 47 36 0 4 27 5 4

73 157 5 2 11 5 0 0

74 36 7 0 6 6 1 0

75 140 15 4 10 14 0 1

76 120 39 3 3 31 2 6

77 171 6 5 11 4 0 2

78 144 24 1 8 20 2 2

79 153 21 2 8 18 3 0

80 52 7 0 7 7 0 0
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Sujeito PNV PV NãoverbalBoston VerbalBoston TarefaRepetição Automatismo Falaespontânea

81 123 7 3 7 2 2 3

82 140 24 1 10 22 0 2

83 118 7 0 7 7 0 0

84 136 31 5 10 23 0 8

85 62 3 3 10 1 0 2

86 123 37 2 7 23 6 8

87 150 13 6 12 8 0 5

88 148 23 3 9 11 0 12

89 141 13 4 9 9 0 4

90 155 7 3 8 7 0 0
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Sujeito Substituição Omissão EnsaioArt Autocorreção Repetição Adição 

1 0 2 0 0 0 0 

2 6 2 2 0 2 0 

3 2 3 0 1 0 0 

4 1 0 1 0 1 0 

5 1 1 0 0 0 0 

6 7 3 1 0 0 0 

7 0 0 1 0 0 0 

8 4 3 1 0 0 0 

9 3 1 3 1 0 0 

10 1 4 1 1 1 0 

11 1 2 0 1 0 0 

12 2 5 3 0 0 0 

13 3 1 2 0 0 1 

14 4 4 4 1 1 0 

15 0 3 1 0 1 1 

16 0 0 3 0 3 0 

17 2 2 2 0 1 2 

18 1 8 2 0 0 0 

19 0 1 0 0 1 0 

20 0 0 0 0 0 0 
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Sujeito Substituição Omissão EnsaioArt Autocorreção Repetição Adição 

21 4 1 0 1 0 0 

22 1 6 0 1 0 0 

23 0 1 1 1 0 0 

24 0 4 2 0 1 0 

25 1 0 0 0 1 0 

26 0 0 2 0 0 0 

27 1 1 0 0 0 0 

28 1 4 5 1 4 1 

29 2 1 1 1 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 
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Sujeito Substituição Omissão EnsaioArt Autocorreção Repetição Adição 

31 3 4 2 0 0 1 

32 3 0 3 1 0 0 

33 0 0 0 0 0 0 

34 2 18 1 0 0 0 

35 7 2 8 1 1 0 

36 4 6 4 0 3 0 

37 14 9 1 0 2 0 

38 1 2 3 1 2 1 

39 3 8 0 1 0 0 

40 4 8 2 0 1 2 

41 9 5 2 2 1 0 

42 1 4 1 1 0 0 

43 1 7 6 0 4 0 

44 4 4 1 0 0 0 

45 8 2 1 0 1 0 

46 7 3 1 2 0 0 

47 1 2 0 1 0 0 

48 2 2 7 1 2 0 

49 2 0 0 0 0 0 

50 10 10 3 0 1 0 
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Sujeito Substituição Omissão EnsaioArt Autocorreção Repetição Adição 

51 3 10 2 1 0 1 

52 12 4 2 1 2 3 

53 5 3 3 1 0 0 

54 4 3 3 2 0 0 

55 2 0 0 0 0 0 

56 11 7 3 1 0 0 

57 6 1 5 0 1 1 

58 1 1 3 0 0 0 

59 5 4 2 0 1 0 

60 1 4 3 0 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Sujeito Substituição Omissão EnsaioArt Autocorreção Repetição Adição 

61 3 5 1 0 0 1 

62 4 0 2 0 0 1 

63 4 2 2 0 1 0 

64 0 0 2 0 0 0 

65 4 8 8 1 0 1 

66 3 1 6 1 7 0 

67 0 0 0 0 1 0 

68 5 2 2 0 0 0 

69 5 4 5 1 2 1 

70 8 4 5 1 12 0 

71 0 5 0 0 0 2 

72 7 17 6 1 5 0 

73 1 4 0 0 0 0 

74 1 1 3 0 0 2 

75 5 5 2 1 1 1 

76 14 5 16 0 4 0 

77 3 1 1 1 0 0 

78 7 9 7 1 0 0 

79 12 4 2 1 0 2 

80 2 3 0 0 0 2 
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Sujeito Substituição Omissão EnsaioArt Autocorreção Repetição Adição 

81 1 5 1 0 0 0 

82 6 7 5 0 5 1 

83 2 2 1 1 0 1 

84 3 6 11 2 8 1 

85 0 1 1 0 1 0 

86 8 6 11 1 8 3 

87 5 5 2 0 1 0 

88 4 3 12 0 4 0 

89 3 2 6 0 2 0 

90 2 2 2 1 0 0 
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Sujeito Totalpalavrasrepetição Totalpalavrasautomatismo TotalpalavrasFalaEsp %errorepetição %erroautomatismo %errofalaesp

1 64 32 59 0,00 6,25 0,00

2 63 32 79 15,87 0,00 2,53

3 59 32 74 8,47 3,13 0,00

4 64 32 118 1,56 0,00 1,69

5 64 32 62 1,56 0,00 1,61

6 64 32 52 14,06 3,13 1,92

7 64 32 57 1,56 0,00 0,00

8 64 32 63 6,25 6,25 3,17

9 64 32 92 7,81 0,00 3,26

10 64 32 57 4,69 0,00 8,77

11 64 32 161 0,00 0,00 2,48

12 64 32 63 15,63 0,00 0,00

13 64 32 128 1,56 0,00 4,69

14 62 32 134 14,52 0,00 3,73

15 64 32 56 7,81 0,00 1,79

16 64 32 105 1,56 0,00 4,76

17 64 32 105 6,25 0,00 4,76

18 64 32 71 7,81 9,38 4,23

19 64 32 141 1,56 0,00 0,71

20 64 32 61 0,00 0,00 0,00
Legenda: Totalpalavrasrepetição: total de palavras emitidas na tarefa de repetição; Totalpalavrasautomatismo: total de palavras emitidas na tarefa de 
emissão dos automatismos; TotalpalavrasFalaEsp: total de palavras emitidas na tarefa de fala espontânea; %errorepetição: porcentagem dos erros 
cometidos na tarefa de repetição de acordo com o número de palavras emitidas; %erroautomatismo: porcentagem dos erros cometidos na tarefa de emissão 
dos automatismos a partir do número de palavras emitidas; %errofalaesp: porcentagem dos erros realizados na fala espontânea a partir do número de 
palavras emitidas. 

 



86 
 

Sujeito Totalpalavrasrepetição Totalpalavrasautomatismo TotalpalavrasFalaEsp %errorepetição %erroautomatismo %errofalaesp

21 64 32 49 9,38 0,00 0,00

22 64 32 24 9,38 0,00 8,33

23 64 32 51 4,69 0,00 0,00

24 64 32 179 4,69 3,13 1,68

25 59 32 48 3,39 0,00 0,00

26 64 32 67 3,13 0,00 0,00

27 64 32 65 3,13 0,00 0,00

28 64 32 81 14,06 0,00 8,64

29 64 32 46 6,25 0,00 2,17

30 64 32 41 0,00 0,00 0,00
Legenda: Totalpalavrasrepetição: total de palavras emitidas na tarefa de repetição; Totalpalavrasautomatismo: total de palavras emitidas na tarefa de 
emissão dos automatismos; TotalpalavrasFalaEsp: total de palavras emitidas na tarefa de fala espontânea; %errorepetição: porcentagem dos erros 
cometidos na tarefa de repetição de acordo com o número de palavras emitidas; %erroautomatismo: porcentagem dos erros cometidos na tarefa de emissão 
dos automatismos a partir do número de palavras emitidas; %errofalaesp: porcentagem dos erros realizados na fala espontânea a partir do número de 
palavras emitidas. 
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Sujeito Totalpalavrasrepetição Totalpalavrasautomatismo TotalpalavrasFalaEsp %errorepetição %erroautomatismo %errofalaesp

31 63 32 73 14,29 3,13 0,00

32 59 32 77 11,86 0,00 0,00

33 64 32 123 0,00 0,00 0,00

34 63 32 0 26,98 12,50 0,00

35 59 32 90 27,12 6,25 1,11

36 64 32 110 14,06 0,00 7,27

37 30 32 93 80,00 0,00 2,15

38 63 32 76 14,29 0,00 1,32

39 64 32 51 12,50 12,50 0,00

40 64 32 98 21,88 0,00 3,06

41 57 32 17 29,82 0,00 11,76

42 64 32 163 3,13 0,00 3,07

43 61 32 86 27,87 3,13 0,00

44 64 32 153 10,94 0,00 1,31

45 64 20 40 17,19 0,00 2,50

46 64 32 134 15,63 0,00 2,24

47 64 32 82 6,25 0,00 0,00

48 62 32 91 12,90 3,13 5,49

49 61 32 14 3,28 0,00 0,00

50 61 32 45 39,34 0,00 0,00
Legenda: Totalpalavrasrepetição: total de palavras emitidas na tarefa de repetição; Totalpalavrasautomatismo: total de palavras emitidas na tarefa de 
emissão dos automatismos; TotalpalavrasFalaEsp: total de palavras emitidas na tarefa de fala espontânea; %errorepetição: porcentagem dos erros 
cometidos na tarefa de repetição de acordo com o número de palavras emitidas; %erroautomatismo: porcentagem dos erros cometidos na tarefa de emissão 
dos automatismos a partir do número de palavras emitidas; %errofalaesp: porcentagem dos erros realizados na fala espontânea a partir do número de 
palavras emitidas. 
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Sujeito Totalpalavrasrepetição Totalpalavrasautomatismo TotalpalavrasFalaEsp %errorepetição %erroautomatismo %errofalaesp

51 64 32 67 26,56 0,00 0,00

52 64 32 85 31,25 3,13 3,53

53 64 32 67 18,75 0,00 0,00

54 62 32 29 19,35 0,00 0,00

55 64 32 63 3,13 0,00 0,00

56 63 32 59 34,92 0,00 0,00

57 63 32 45 17,46 9,38 0,00

58 63 32 60 6,35 0,00 1,67

59 63 32 10 19,05 0,00 0,00

60 64 32 84 10,94 0,00 1,19
Legenda: Totalpalavrasrepetição: total de palavras emitidas na tarefa de repetição; Totalpalavrasautomatismo: total de palavras emitidas na tarefa de 
emissão dos automatismos; TotalpalavrasFalaEsp: total de palavras emitidas na tarefa de fala espontânea; %errorepetição: porcentagem dos erros 
cometidos na tarefa de repetição de acordo com o número de palavras emitidas; %erroautomatismo: porcentagem dos erros cometidos na tarefa de emissão 
dos automatismos a partir do número de palavras emitidas; %errofalaesp: porcentagem dos erros realizados na fala espontânea a partir do número de 
palavras emitidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Sujeito Totalpalavrasrepetição Totalpalavrasautomatismo TotalpalavrasFalaEsp %errorepetição %erroautomatismo %errofalaesp

61 63 32 45 11,11 0,00 6,67

62 61 32 23 9,84 3,13 0,00

63 64 32 116 12,50 0,00 0,86

64 64 32 9 3,13 0,00 0,00

65 58 17 43 36,21 0,00 2,33

66 64 32 90 3,13 0,00 17,78

67 64 32 13 1,56 0,00 0,00

68 56 32 17 16,07 0,00 0,00

69 64 32 32 28,13 0,00 0,00

70 59 32 36 40,68 0,00 16,67

71 45 32 25 15,56 0,00 0,00

72 62 32 13 43,55 15,63 30,77

73 64 32 21 7,81 0,00 0,00

74 64 32 34 9,38 3,13 0,00

75 64 32 79 21,88 0,00 1,27

76 54 32 33 57,41 6,25 18,18

77 63 32 82 6,35 0,00 2,44

78 63 32 109 31,75 6,25 1,83

79 39 32 16 46,15 9,38 0,00

80 39 32 51 17,95 0,00 0,00
Legenda: Totalpalavrasrepetição: total de palavras emitidas na tarefa de repetição; Totalpalavrasautomatismo: total de palavras emitidas na tarefa de 
emissão dos automatismos; TotalpalavrasFalaEsp: total de palavras emitidas na tarefa de fala espontânea; %errorepetição: porcentagem dos erros 
cometidos na tarefa de repetição de acordo com o número de palavras emitidas; %erroautomatismo: porcentagem dos erros cometidos na tarefa de emissão 
dos automatismos a partir do número de palavras emitidas; %errofalaesp: porcentagem dos erros realizados na fala espontânea a partir do número de 
palavras emitidas. 
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Sujeito Totalpalavrasrepetição Totalpalavrasautomatismo TotalpalavrasFalaEsp %errorepetição %erroautomatismo %errofalaesp

81 62 32 37 3,23 6,25 8,11

82 49 32 27 44,90 0,00 7,41

83 64 32 10 10,94 0,00 0,00

84 60 32 72 38,33 0,00 11,11

85 63 32 44 1,59 0,00 4,55

86 58 32 35 39,66 18,75 22,86

87 59 32 162 13,56 0,00 3,09

88 62 32 17 17,74 0,00 70,59

89 63 32 68 14,29 0,00 5,88

90 64 32 43 10,94 0,00 0,00
Legenda: Totalpalavrasrepetição: total de palavras emitidas na tarefa de repetição; Totalpalavrasautomatismo: total de palavras emitidas na tarefa de 
emissão dos automatismos; TotalpalavrasFalaEsp: total de palavras emitidas na tarefa de fala espontânea; %errorepetição: porcentagem dos erros 
cometidos na tarefa de repetição de acordo com o número de palavras emitidas; %erroautomatismo: porcentagem dos erros cometidos na tarefa de emissão 
dos automatismos a partir do número de palavras emitidas; %errofalaesp: porcentagem dos erros realizados na fala espontânea a partir do número de 
palavras emitidas. 
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Abstract 

 

Purpose: to assess the speech and orofacial apraxia in Alzheimer’s disease (AD) and 

identify praxic speech errors at different stages of the disease and to verify the similarity 

among their occurrences. Methods: thirty subjects in each stage of AD (mild, moderate 

and severe) were submitted to the following assessment: Clinical Dementia Rating 

(CDR), Mini-Mental State Examination (MMSE) and Lawton Instrumental Activities of 

Daily Living, and praxis tasks, using the oral agility subtest of the Boston diagnostic 

aphasia examination and the protocol assessment speech and orofacial apraxias. 

Results: there were 66 women, the mean age was 80,2±7,2 years and means 

educational was 4,2 ±3,5 years. The means in the oral agility task of AD patients were 

significantly lower than of the normal population. Difficulties in verbal and nonverbal 

praxis increased with the progression of the disease. Regarding the types of errors, 

omission and substitution were more common, followed by trial-and-error, repetition, 

self-correction and addition. The error type addition determined different patterns of 

errors between stages of the disease. Conclusions: the speech and orofacial praxias 

of patients with AD were impaired and deteriorated according to the stage of the 

disease. 

 

Keywords: apraxias, Alzheimer disease, diagnosis, articulation disorders. 
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