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Resumo 
 

Objetivos: Correlacionar os achados de uma Avaliação de Linguagem e Fala no Leito 
com o território vascular encefálico de pacientes vítimas de acidente vascular 
encefálico isquêmico na fase aguda da doença. Métodos: Trata-se de um estudo de 
caráter transversal aprovado pelo Coep/UFMG sob o parecer nº 377/09. O estudo foi 
realizado em dois hospitais de Minas Gerais totalizando um período de três meses de 
coleta. Foram incluídos na pesquisa todos os pacientes adultos admitidos nos hospitais 
participantes com história de primeiro acidente vascular encefálico isquêmico, na fase 
aguda da doença. Primeiramente, os dados sócio-demográficos dos participantes 
foram coletados utilizando o prontuário clínico e, em seguida, os mesmos foram 
submetidos à Avaliação de Linguagem e Fala no Leito. Os resultados dessa avaliação 
foram confrontados com os dados da tomografia computadorizada de encéfalo. A 
correlação se deu considerando a classificação de localização do acidente vascular 
encefálico proposto pela Oxfordshire Community Stroke Project e a impressão 
diagnóstica resultante da Avaliação de Linguagem e Fala no Leito. A análise estatística 
foi realizada por meio de análise descritiva das variáveis ou pelo Teste Exato de Fisher. 
Um valor de p menor que 0,05 foi adotado como nível de significância estatística. 
Resultados: Participaram da pesquisa 40 indivíduos adultos, com faixa etária entre 30 
e 87 anos, com média de 64,5 anos, sendo 55% do sexo masculino e 45% do sexo 
feminino. A maioria desses pacientes apresentou acidente vascular encefálico de 
circulação anterior parcial. Em relação às tarefas propostas na avaliação, os 
participantes obtiveram maior alteração no item “Cognição”. A hipótese diagnóstica 
estabelecida mais frequente foi a disartria, correspondendo a 42,5% dos casos. Não 
houve relação estatisticamente significante entre a hipótese diagnóstica estabelecida e 
a localização do acidente vascular encefálico. Conclusões: Não houve correlação 
estatisticamente significante entre os achados da Avaliação de Linguagem e Fala no 
Leito com os subtipos de acidente vascular encefálico isquêmico no estado agudo da 
doença. Entretanto, o protocolo de Avaliação de Linguagem e Fala no leito foi um 
instrumento válido para avaliação dos pacientes pós acidente vascular encefálico 
isquêmico. 
 
 

 
 



1 INTRODUÇÃO 

       O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ser considerado um problema de 

saúde pública, pois está entre as principais causas de morte e incapacitação física em 

todo o mundo. Trata-se de uma síndrome neurológica complexa envolvendo 

anormalidade usualmente súbita do funcionamento cerebral decorrente de uma 

interrupção da circulação cerebral (AVE Isquêmico) ou de hemorragia (AVE 

Hemorrágico). (National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 1995). Tanto 

nos AVE hemorrágicos quanto nos isquêmicos, as características clínicas são 

determinadas pela localização e extensão do prejuízo cerebral. 

        Dentre os fatores de risco estabelecidos para AVE podem-se citar: hipertensão 

arterial, diabetes, tabagismo, etilismo, idade, etnia, sexo, fibrilação atrial, 

hiperlipidemias, sedentarismo e outras doenças cardíacas. 

        As alterações de fala e linguagem são sequelas significativas do AVE que causam 

grande impacto na qualidade de vida do indivíduo à medida em que limita sua 

comunicação. Dentre elas, podem-se citar a afasia, a disartria e a apraxia. Em função 

dessas alterações, torna-se necessário realizar uma avaliação de fala e linguagem a 

fim de verificar algum comprometimento nesses aspectos (Magalhães e Bilton, 2004). 

        O objetivo de uma avaliação de fala e linguagem é descrever as características 

das mesmas e determinar as maneiras mais eficientes da intervenção terapêutica. 

Existem muitos instrumentos com este propósito e um deles é o Teste de Reabilitação 

das Afasias Rio de Janeiro proposto por Regina Jakubovicz, elaborado e validado para 

a população brasileira. Este teste utiliza o modelo estímulo-resposta para avaliar a 

funcionalidade do processo linguístico e não pretende classificar o tipo de afasia. As 

áreas avaliadas são: compreensão/expressão da linguagem oral e escrita, raciocínio e 

memória, evocação, organização da linguagem oral e escrita, transposições linguísticas 

e automatismos de escrita.  

        Outro instrumento utilizado para avaliação da afasia é o Teste de Boston 

desenvolvido por Goodglass e Kaplan em 1972. Os autores sugeriram sua aplicação 

para descobrir e classificar as síndromes afásicas, determinando sua severidade e 

auxiliando na terapia de linguagem. O teste avalia os vários aspectos da linguagem: 

conversação, compreensão auditiva, expressão oral e escrita, compreensão da 

linguagem oral e escrita. (Goodglass e Kaplan, 1979) 
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       Os testes citados acima são extensos e, portanto, inviáveis para realização de uma 

avaliação à beira do leito, ou seja, no período logo após o AVE. Os instrumentos 

específicos para esta finalidade são escassos, podendo-se citar o Bedside Evaluation 

Screening Test (BEST), que foi desenvolvido por Fitch-West e Sands em 1987 e 

revisado em 1998. 

     A afasia pode ser classificada baseando-se na avaliação do paciente em quatro 

áreas da linguagem: nomeação, capacidade de conversação, compreensão e 

repetição; sendo que essas áreas devem ser avaliadas nessa ordem. A avaliação da 

nomeação permite distinguir os pacientes afásicos dos não-afásicos; a avaliação da 

capacidade de conversação permite diferenciar os pacientes em fluentes ou não-

fluentes; e a avaliação da compreensão de repetição permite o estabelecimento de um 

diagnóstico mais específico do tipo de afasia apresentado pelo paciente. (Helm-

Estabrooks & Albert, 1991 apud Basso 2003) 

      O objetivo principal deste estudo foi verificar a frequência de distúrbios específicos 

de fala e linguagem decorrente de AVE isquêmico na fase aguda da doença, 

correlacionando-os com os subtipos. 

      Diante da escassez de testes com o objetivo de fazer uma avaliação de fala e 

linguagem no leito, foi desenvolvido no Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Minas Gerais um protocolo de avaliação de fala e linguagem no leito, que será 

utilizado neste trabalho. 

      Sabendo-se, portanto, da considerável ocorrência de distúrbios de fala e linguagem 

em pacientes pós-AVE, este estudo torna-se relevante devido à possibilidade de prever 

a evolução do paciente por meio de seu quadro clínico inicial e do território vascular 

acometido, sendo possível fornecer aos serviços de reabilitação informações 

importantes para o planejamento terapêutico. Além disso, o uso do Protocolo de 

Avaliação de Linguagem e Fala no Leito poderá auxiliar na avaliação do paciente 

sequelado de AVE em fase aguda. 
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1.1 Objetivos 

 

1. Caracterizar a amostra quanto aos dados sócio-demográficos. 

2. Verificar a freqüência das alterações de fala e linguagem em pacientes 

acometidos por AVE isquêmico na fase aguda da doença. 

3. Verificar a correlação entre os achados do Protocolo de Avaliação de Linguagem 

e Fala no Leito com os subtipos de acidente vascular encefálico isquêmico no 

estado agudo da doença. 

4. Verificar a efetividade da utilização do Protocolo de Avaliação de Linguagem e 

Fala no Leito. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Anatomia Cérebro-Vascular 
 
 O SNC é irrigado basicamente por dois sistemas arteriais: o carotídeo e o 

vertebral. As artérias carótidas internas sobem no pescoço e, após penetrarem no 

crânio, dão origem a dois ramos principais – a artéria cerebral anterior e a artéria 

cerebral média (Figura 1). A primeira acompanha o sulco situado acima do corpo 

caloso e origina ramos na face medial do cérebro. A segunda acompanha o sulco 

lateral e origina vários ramos na face dorso-lateral do cérebro. As artérias vertebrais, 

que penetram no crânio pelo forame magno, dão ramos que irão irrigar a medula e o 

cerebelo e se fundem na face ventral da ponte formando a artéria basilar, que dá 

origem a ramos que vão para o tronco encefálico e o cerebelo e se divide em duas 

artérias cerebrais posteriores, que irrigarão a superfície inferior do cérebro. Como as 

artérias irrigam territórios que executam funções diferentes, a obstrução do fluxo 

sanguíneo em cada uma delas irá produzir alterações diferentes no funcionamento do 

SNC. Os sintomas decorrentes podem, portanto, dar uma noção de que artéria foi 

afetada. A figura 2 mostra a distribuição da irrigação arterial nas estruturas cerebrais. 

(Consenza, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
         Fonte: Netter FH 

                          Figura 1: Artérias da base do encéfalo 
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         Fonte: Sobotta I 

          Figura 2: Esquema de irrigação das artérias cerebrais 

 
 

2.2 Acidente Vascular Encefálico 

 O AVE é um comprometimento funcional neurológico cuja etiologia pode ser 

anóxico-isquêmica, resultante da falência de vasos para suprir parte do tecido cerebral 

com oxigênio e substratos; ou hemorrágica, resultante de extravasamento sanguíneo 

para dentro ou para o entorno das estruturas do SNC. Os AVE isquêmicos 

correspondem a 85% dos casos, enquanto os hemorrágicos correspondem a 15%. 

Conforme dito anteriormente, dentre os fatores de risco estabelecidos para AVE 

podem-se citar: hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, etilismo, idade, etnia, sexo, 

fibrilação atrial, hiperlipidemias, sedentarismo e outras doenças cardíacas. (Chaves, 

2000) 

 Trata-se de um problema considerável de saúde pública, pois está entre as 

principais causas de morte e incapacitação física em todo o mundo (Oliveira e Andrade, 

2001). O AVE é a segunda principal causa de morte no mundo, ocorrendo 

predominantemente em adultos de meia idade e idosos. Em 2005, a doença foi 

responsável por 5,7 milhões de mortes em todo mundo, equivalendo a 9,9% de todas 

as mortes. A maioria dessas mortes ocorreu em habitantes de países de baixa e média 

renda e 2/3 ocorreram em pessoas acima de 70 anos de idade. (OMS, 2006)  

 Tanto nos AVE hemorrágicos quanto nos isquêmicos, as características clínicas 

são determinadas pela localização e extensão do prejuízo cerebral (Barros et al., 

2006). Dentre essas características, podem-se citar: comprometimento motor unilateral 

ou bilateral (incluindo falta de coordenação); comprometimento sensorial unilateral ou 
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bilateral; afasia/disfasia; hemianopsia; desvio conjugado do olhar; apraxia de início 

agudo; ataxia de início agudo; déficit de percepção de início agudo. (OMS, 2006)  

 No Brasil, atualmente, o AVE constitui a principal causa de morte, sendo 

responsável por mais de 90mil óbitos/ano, considerada a maior taxa da América Latina. 

(Lotufo e Bensenor, 2007) 

 O AVE representa a emergência neurológica mais comum e, como o tratamento 

efetivo atualmente disponível deve ser iniciado dentro de minutos, a maioria dos 

quadros neurológicos de instalação abrupta deve ser considerada como indício de AVE 

até que a anamnese, o exame físico e os estudos neurorradiológicos excluam essa 

hipótese. Portanto, a história clínica é essencial. Um dos aspectos característicos da 

história clínica consiste no fato de os sintomas usualmente representarem o 

comprometimento de um único território vascular. Nesse sentido, os pacientes vão 

apresentar sintomas e sinais pertinentes às artérias cerebrais média, anterior ou 

posterior, a uma artéria perfurante (produzindo uma síndrome lacunar) ou à artéria 

vertebral ou basilar. A seguir, apresentam-se os sinais e sintomas característicos dos 

diferentes territórios arteriais: 

• Artéria Cerebral Média: perda contralateral da força e da sensibilidade da face, no 

membro superior e, com menor intensidade, no membro inferior. Afasia se 

hemisfério dominante, negligência se não-dominante. 

• Artéria Cerebral Anterior: perda contralateral da força e da sensibilidade da face, no 

membro inferior e, com menor intensidade, no membro superior. 

• Artéria Cerebral Posterior: defeito no campo visual contralateral. Possivelmente, 

confusão e afasia se hemisfério dominante. 

• Artérias perfurantes: fraqueza ou perda sensitiva contralateral na face, membro 

superior e inferior. Ausência de afasia, negligência ou perda visual. Possivelmente 

ataxia e disartria. 

• Artéria Vertebral: ataxia axial, disartria, disfagia, perda sensitiva ipsilateral na face e 

contralateral abaixo do pescoço. 

• Artéria Basilar: combinações variáveis de ataxia axial, disartria, disfagia, fraqueza e 

perda sensitiva na face e membros, assimetria pupilar, olhar desconjugado, perda 

de campo visual e sonolência/torpor/coma. 

                    (Uchino et al, 2008) 
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2.3 Afasia  

Um estudo sobre a afasia na fase aguda do Acidente Vascular Encefálico 

Isquêmico (AVEI), demonstrou que dos 850 pacientes nessa fase do AVE, 177, ou seja 

21%, apresentaram algum tipo de afasia, sendo o tipo mais comum a afasia mista, 

acometendo 107 desses pacientes. Cinquenta e sete deles apresentaram afasia 

fluente, enquanto 120 apresentaram afasia não-fluente. (Brust et al, 1976) 

 Várias são as definições encontradas na literatura para afasia. Ela pode ser 

definida como uma alteração no conteúdo, forma e uso da linguagem. Esta alteração é 

caracterizada por redução e disfunção, que se manifestam tanto no aspecto expressivo 

quanto receptivo da linguagem oral e escrita, embora em diferentes graus de cada uma 

dessas modalidades. (Chapey, 1996) 

Um estudo com o objetivo de correlacionar a ocorrência de afasia com o sexo do 

paciente acometido por AVE, demonstrou que o AVEI é mais comum em pacientes do 

sexo masculino, porém dentre os afásicos pós AVEI, a incidência nas pacientes do 

sexo feminino foi de 22,6%, enquanto no sexo masculino foi de 19,4%. As mulheres 

com afasia, geralmente, apresentam maior idade do que os homens com afasia. Além 

disso, o estudo mostrou que quando considerada a localização da lesão dos pacientes 

afásicos, os homens apresentaram lesões predominantemente na região posterior 

enquanto as mulheres apresentaram lesões na região anterior do cérebro. (Hier et al, 

1994) 

Foi encontrado em um estudo que a incidência de afasia causada por AVE está 

entre 21 e 38% (Pedersen et al, 1995 apud Mansur et al, 2002). Em outro estudo, a 

afasia foi considerada uma das mais devastadoras sequelas de AVE, sendo que cerca 

de 40% dos pacientes pós-AVE apresentaram algum tipo de afasia e, 

aproximadamente metade desses indivíduos apresentaram uma alteração permanente 

da linguagem. Essa alteração pode incluir dificuldades de processamento sintático e 

expressão, cálculo, habilidade de discurso, escrita e anomia. (Cao et al, 1998) 

Muitas são as tentativas de se estabelecer uma correlação entre a localização da 

lesão e as manifestações linguísticas do indivíduo vítima de alguma lesão cerebral. 

Isso acontece porque entende-se que a afasia é um problema de linguagem que é 

causado por uma lesão cerebral; portanto “o sintoma na linguagem é lugar da 

expressão de problema em outro domínio, o cerebral”. Atribui-se a Broca (1861) e a 

Wernicke (1874) a origem dessa relação, pois eles configuraram um “discurso 



 

 

8 

fundador” na afasiologia. A circunscrição do linguístico a um centro motor (Área de 

Broca) conectado, via fibras de associação, a um centro sensorial (Área de Wernicke) 

foi a base sobre a qual se articulou a possibilidade do estabelecimento de uma 

correlação direta e, portanto, causal entre lesão e sintoma, já que zonas de lesão são 

identificadas a zonas de linguagem. (Fonseca, 1998) 

Tomando por base que não há correlação unívoca entre a localização da lesão e 

o território cerebral acometido nos distúrbios adquiridos de linguagem, um estudo 

buscou correlacionar os diagnósticos fonoaudiológicos com seus respectivos exames 

de neuroimagem. Foram analisados protocolos de 125 pacientes, dos quais 41 

apresentavam o tipo de afasia e o diagnóstico da neuroimagem descritos. Portanto, a 

amostra foi composta de 41 participantes. O tipo de afasia mais encontrado foi a afasia 

mista (34%). Foi possível concluir que não houve uma correlação direta entre os 

pacientes estudados quanto ao local da lesão e a classificação afasiológica dada no 

diagnóstico. (Almeida et al, 2003) 

Um estudo com o objetivo de avaliar a incidência de afasia e comparar as 

características clínicas de pacientes com e sem afasia, demonstrou que 26% dos 

pacientes em fase aguda de AVE apresentaram afasia, sendo que a maioria dos 

afásicos eram mulheres, representando 53% da amostra. (Bersano et al, 2006) 

 

2.3.1 Tipos clínicos de Afasia 

 A classificação das afasias está relacionada com os agrupamentos de sintomas 

apresentados e baseia-se no desempenho do paciente em uma série de variáveis 

fundamentais: linguagem espontânea, compreensão, repetição e denominação (Peña-

Casanova et al, 2005). Dessa maneira, as afasias podem ser subdivididas em:  

• Afasia de Broca 

 Ocorre o predomínio dos transtornos da expressão sobre os da compreensão. 

Caracteriza-se pela redução da expressão, esforço e alterações articulatórias, redução 

do vocabulário e da extensão das frases, agramatismo e parafasias. A produção oral é 

lenta e trabalhosa, com disprosódia ou aprosódia. A repetição e a denominação 

encontram-se alteradas. (Peña-Casanova et al, 2005) 

• Afasia de Wernicke 

 Ocorre predomínio dos transtornos da compreensão, sendo a articulação e a 

fluência normais. A expressão verbal apresenta débito normal ou aumentado, podendo 
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ser inclusive, excessivo (logorréia). O paciente pode apresentar desconhecimento de 

sua deficiência (anosognosia eletiva) e a expressão pode ser ininteligível (jargão). 

Essas manifestações diminuem à medida que o quadro vai evoluindo. A denominação 

está sempre alterada. (Peña-Casanova et al, 2005) 

• Afasia Transcortical Sensorial 

 Caracterizam-se por uma dissociação entre uma boa capacidade para repetição 

e uma alteração evidente na compreensão nos materiais que o paciente é capaz de 

repetir. A expressão é fluente, ocorrendo como jargão semântico e, às vezes, ecolalia, 

a compreensão fica muito afetada e a repetição preservada. Esse tipo de afasia 

apresenta evolução favorável e, muitas vezes, pode evoluir de uma afasia de Wernicke. 

(Peña-Casanova et al, 2005) 

• Afasia Transcortical Motora 

 Caracteriza-se por linguagem expressiva espontânea muito reduzida e repetição 

com melhor desempenho. A expressão é lenta, breve e realizada com esforço. A 

compreensão está preservada, embora não seja perfeita, e a denominação está 

alterada. Podem ocorrer fenômenos de perseveração. Esse tipo de afasia possui boa 

recuperação e pode decorrer de uma afasia de Broca. (Peña-Casanova et al, 2005) 

• Afasia Transcortical Mista 

 Representa a “soma” das características da afasia transcortical sensorial com a 

afasia transcortical motora. Caracteriza-se pela preservação da repetição no contexto 

de uma anomalia grave da expressão e da compreensão. A repetição também 

encontra-se alterada e a expressão reduz-se à presença de ecolalia. (Peña-Casanova 

et al, 2005) 

• Afasia de Condução 

 Apresenta um transtorno que envolve a repetição no contexto de uma linguagem 

fluente, com presença de anomia e parafasias fonêmicas. A compreensão encontra-se 

relativamente preservada. (Peña-Casanova et al, 2005) 

• Afasia Anômica 

Nesse tipo de afasia, observa-se uma linguagem expressiva fluente, porém com 

dificuldade de evocação nominal, podendo ocorrer circunlóquios. A compreensão 

geralmente está preservada. (Peña-Casanova et al, 2005) 
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• Afasia Global 

 Trata-se da forma mais grave de afasia. É o resultado de uma grande destruição 

das áreas da linguagem dos hemisférios esquerdo, que engloba a área de Broca e a de 

Wernicke. A expressão e a compreensão ficam gravemente alteradas, a repetição é 

nula e, frequentemente, o paciente apresenta estereotipias ou mutismo. No entanto, a 

linguagem automática pode estar preservada. (Peña-Casanova et al, 2005) 

 
2.4 Disartria  

 A disartria é um nome coletivo para um grupo de alterações resultantes de 

distúrbios no controle muscular do mecanismo da fala devido a um dano no sistema 

nervoso central ou periférico. A disartria designa problemas na comunicação oral 

devido à paralisia, fraqueza ou incoordenação da musculatura relacionada à fala. 

(Darley et al, 1969) 

 A análise perceptiva da fala disártrica tem sido o método preferido pelos clínicos 

para fazer os diagnósticos diferenciais e definir programas de tratamento para os 

pacientes disártricos. Embora questões sérias tenham sido levantadas na literatura de 

pesquisa quanto à confiabilidade e à validade da análise perceptiva na avaliação, está 

claro que ela sempre será um componente essencial do protocolo de avaliação. 

(Rosenbek & LaPointe, 1978) 

 É sabido que a fala possui um controle neural. Com base nisso, um estudo sobre 

a disartria buscou demonstrar o provável papel de cada estrutura neural na regulação 

da fala. Segundo este estudo, a ínsula estaria relacionada na preparação de 

sequências da fala e/ou movimentos, dando um input fonológico; as regiões anterior e 

posterior podem desempenhar diferentes funções na regulação da fala. A área de 

Broca mantém a sequência de sílabas para um enunciado e monitora as influências 

gramaticais e efeitos prosódicos. A área motora suplementar inicia e controla os planos 

da sequência de movimentos que ativam as regiões dos músculos específicos no 

córtex motor primário. O gânglio basal estaria relacionado à preparação e seleção de 

movimentos. O cerebelo cria um modelo que imita a dinâmica do sistema músculo-

esquelético da fala. E, por fim, o córtex motor primário seleciona e regula músculos 

específicos de acordo com os movimentos planejados. (Kent et al, 2000) 

Um estudo verificou a frequência de disartria de 41,5% após o AVE (Lawrence et 

al, 2001). Um outro estudo mostrou que embora a disartria seja um sintoma frequente 

na fase aguda do AVEI, há pouca informação a respeito de sua especificidade 
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anatômica e suas características clínicas. Nesse estudo, os autores avaliaram 68 

pacientes pós AVEI que apresentavam disartria. Em 52,9% desses pacientes, a 

disartria foi associada a uma síndrome clássica lacunar. Os infartos extracerebelares 

que causaram disartria estavam relacionados ao trato piramidal (90,7%). (Urban et al, 

2001) 

 Um estudo com o objetivo de investigar as características perceptivo-auditivas 

da voz do disártrico mostrou que a grande maioria dos pacientes com disartria tinha um 

infarto extracerebelar (85,5%). As alterações articulatórias foram as características 

predominantes na avaliação desses pacientes, afetando em especial a produção de 

consoantes. No entanto, alterações na fonação e prosódia também foram observadas 

frequentemente. (Urban et al, 2006) 

 A fala é um processo complexo que depende da integridade do funcionamento 

de cinco processos motores básicos, bem como uma harmonia entre as bases 

motoras. Dessa forma, na avaliação, devem-se obter dados sobre o funcionamento de 

cada uma das bases motoras e do exato comprometimento de cada uma delas, a 

saber: respiração, fonação, articulação, ressonância e prosódia (Ortiz, 2006). 

 

2.4.1 Tipos clínicos de Disartria 

 A disartria pode ser subdivida em uma série de tipos, cada um dos quais 

diferenciado por seu próprio conjunto de aspectos perceptivos auditivos. Embora tenha 

sido utilizada uma variedade de sistemas diferentes para classificar os tipos de 

disartria, o mais aceito por neurologistas e fonoaudiólogos é o esquema de 

classificação proposto por Darley, Aronson e Brown (1975). 

 Segundo essa classificação, os tipos de disartrias e características são:  

• Disartria Flácida 

Trata-se do distúrbio cuja lesão está localizada nos neurônios motores inferiores 

ou nos músculos do mecanismo da fala. As características da fala de cada paciente 

variam dependendo do tipo de nervo afetado e do grau relativo à fraqueza resultante do 

dano.  

 A disartria flácida pode ser manifestada em qualquer ou todos os principais 

subsistemas do aparato de produção da fala, em que inclui o sistema respiratório, a 

válvula laríngea, a válvula velofaríngea e a válvula articulatória. Apesar de as 

características principais variarem de acordo com o nervo afetado, sua ocorrência foi 
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atribuída à fraqueza muscular e tônus muscular reduzido. As características da fala de 

um paciente com esse tipo de disartria são: hipernasalidade, imprecisão na emissão de 

consoantes, monopitch, monoloudness, qualidade vocal desarmônica e frases curtas. 

(Murdoch, 2005) 

• Disartria Espástica 

Nesse caso, a lesão se encontra no neurônio motor superior. Caracteriza-se por 

lentidão e fala fatigada, que é produzida com maior esforço. Todos os aspectos da 

produção da fala são afetados neste tipo de disartria, em graus variados. As 

características predominantes são: consoantes imprecisas, monopitch, ênfase 

reduzida, monoloudness, qualidade vocal áspera ou tensa-estrangulada, pitch grave, 

velocidade reduzida, hipernasalidade, frases curtas, vogais distorcidas, quebras de 

frequência fundamental e soprosidade. (Murdoch, 2005) 

• Disartria Atáxica  

Associa-se a lesões cerebelares ou em suas conexões. Esse tipo de disartria se 

relaciona com a decomposição dos movimentos complexos surgindo a partir de um 

incoordenação na ação dos músculos do mecanismo de produção vocal para produzir 

fala. As características predominantes são lentidão e imprecisão articulatória, redução 

da inteligibilidade, disprosódia, disfunção fonatória e incoordenação muscular 

(Murdoch, 2005). 

• Disartria Hipocinética  

 Está associada com lesões em núcleos da base e núcleos do tronco encefálico, 

como nos casos de doença de Parkinson e Paralisia Supranuclear Progressiva. As 

características desse tipo de disartria incluem monotonia de pitch e loudness, redução 

do uso de todos os parâmetros vocálicos para efetuar entonação e ênfase, qualidade 

vocal soprosa, redução da intensidade vocálica, velocidade de fala variada, imprecisão 

consonantal, suporte respiratório deficiente para fala, redução no tempo máximo de 

fonação e pausas impróprias. (Murdoch, 2005) 

• Disartria Hipercinética 

 Também relacionada com lesões em núcleos da base e núcleos do tronco 

encefálico, esse tipo de disartria associa-se com movimentos involuntários anormais 

que perturbam o ritmo e a qualidade de atividades motoras, incluindo a fala. Esses 

movimentos involuntários variam conforme modificam as doenças dos núcleos da base, 

portanto, há uma heterogeneidade considerável no manifesto das dimensões do desvio 

da fala sob o termo disartria hipercinética. Todos os componentes principais da 
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produção da fala podem estar envolvidos, inclusive o sistema respiratório, fonatório, 

ressonantal e articulatório, além da prosódia.  

 Distinguem-se duas categorias: as hipercinesias lentas e as rápidas.  As 

hipercinesias lentas relacionam-se com discinesia tardia, atetose e distonia. Já as 

rápidas estão associadas com coréia, espasmos mioclônicos, tremores e tiques. 

(Murdoch, 2005) 

• Disartria Mista 

 Trata-se da combinação de dois ou mais tipos de disartria. Esse tipo de disartria 

associa-se com distúrbios neurológicos como Esclerose Lateral Amiotrófica, Esclerose 

Múltipla, Doença de Wilson e Lesão Cerebral Traumática. As características clínicas 

comumente encontradas são: hipernasalidade, qualidade vocal áspera, velocidade 

lenta, monopitch e monoloudness. (Murdoch, 2005) 

  
2.5 Apraxia  

 A apraxia é uma desordem articulatória resultante de prejuízo da capacidade de 

programar a posição da musculatura da fala e sequencialização dos movimentos 

musculares na produção voluntária dos fonemas, devido a lesão cerebral. (Wertz et al, 

1991) 

As regiões cerebrais envolvidas na coordenação do discurso permanecem pouco 

conhecidas, dessa forma um estudo buscou comparar a lesão cerebral de 25 

indivíduos pós AVE que apresentavam apraxia de fala com 19 indivíduos sem tal 

alteração. Os resultados mostraram que todos os indivíduos considerados apráxicos 

apresentaram lesão na região da ínsula, especificamente no giro pré-central esquerdo. 

Ao contrário, os indivíduos considerados não-apráxicos tiveram essa região totalmente 

poupada. (Dronkers, 1996)  

Um estudo observou frequência de 11,7% de apraxia de fala após o AVE, durante 

a fase aguda (Hoffman et al, 1997). Já outro estudo com o objetivo de determinar a 

prevalência de apraxia oral em pacientes na fase aguda do AVE mostrou que cerca de 

6% dos indivíduos avaliados apresentavam tal alteração. Não foi verificada diferença 

entre os sexos nos casos de apraxia, mas todos os indivíduos com essa alteração 

apresentavam envolvimento do lobo temporal. (Pedersen et al, 2001) 

 A apraxia pode ser subdividida em apraxia oral não verbal ou bucofacial e 

apraxia de fala. Na primeira há um déficit na habilidade de sequencialização dos 

movimentos voluntários não-verbais da língua, lábios, mandíbula e outras estruturas 
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orais associadas. A segunda pode ser definida como um déficit na habilidade de 

sequencializar comandos motores necessários para o posicionamento correto dos 

articuladores durante a produção voluntária da fala. Na prática clínica, verificam-se 

muitos casos de apraxia orofacial e de fala. (Ortiz, 2006) 

 Um estudo realizado no Brasil objetivou realizar um levantamento bibliográfico a 

respeito da apraxia de fala adquirida e desenvolvimental. Os resultados sugeriram a 

necessidade de maiores investimentos em pesquisas nacionais com objetivos 

diagnósticos e reabilitadores. (Souza e Payão, 2008) 

 
2.6 Escala de classificação do AVE proposta pela Oxfordshire Community Stroke 

Project (OCSP) 

 
De acordo com a OCSP, os pacientes com AVEI podem ser distribuídos em 

quatro diferentes subgrupos, de acordo com as características clínicas, localização 

anatômica da lesão e os mecanismos fisiológicos do AVE indicados por tomografia 

computadorizada. Os pacientes com infartos lacunares (LACI) são aqueles com 

hemiparesia pura, síndrome sensitiva pura, síndrome sensitivo-motora, ataxia-

hemiparesia e disartria. Os pacientes com infarto de circulação anterior total (TACI) são 

aqueles que apresentam afasia, apraxia, agnosia, discalculia, hemianopsia homônima 

e déficit sensitivo e/ou motor envolvendo pelo menos duas das áreas (face, membro 

superior ou membro inferior). Os pacientes com infarto da circulação anterior parcial 

(PACI) apresentam pelo menos duas das características do grupo TACI. E, por fim, os 

pacientes com infarto da circulação posterior (POCI) apresentam paresia dos nervos 

cranianos com déficit sensitivo/motor contralateral, déficit sensitivo/motor bilateral, 

síndrome cerebelar ou hemianopsia homônima isolada. A designação desses 

subgrupos é importante para o planejamento clínico e para determinar o melhor 

cuidado e tratamento desses pacientes. Nesse estudo que descreveu a escala, houve 

maior freqüência de AVEI de circulação anterior parcial (PACI), seguidos pelos grupos 

LACI, POCI e TACI. (Bamford et al, 1991) 

 Um estudo que utilizou a escala proposta pela OCSP avaliou 350 pacientes, dos 

quais 141 (40,3%) estavam incluídos no grupo LACI, 86 (24,6%) no grupo TACI, 63 

(18,0%) no grupo PACI e 60 (17,1%) no grupo POCI. (Tei et al, 2000) 

 Um outro estudo com o objetivo de relacionar o tipo e o grau da disfagia com os 

subtipos de acidente vascular encefálico e sua fisiopatologia avaliou 100 pacientes, dos 
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quais 35,8% eram do grupo TACI, 24,4% do grupo PACI, 23% do grupo LACI e 16,6% 

do grupo POCI. (Almeida, 2009) 

 

2.7 Localização do AVE e aspectos fonoaudiológicos  
 
 Na literatura, são encontrados vários estudos que buscam correlacionar as 

alterações fonoaudiológicas com a lesão cerebral, em especial a disfagia.   

Um estudo com o objetivo de determinar se existe correlação entre a localização 

da lesão vascular encefálica e a dificuldade de deglutição em pacientes com AVEI, 

avaliou 27 indivíduos pós AVEI e mostrou que a maioria (56%) era do sexo masculino, 

mas que a presença de disfagia foi observada com maior frequencia no sexo feminino 

(62%). Além disso, o território mais afetado à análise da tomografia computadorizada 

foi o território carotídeo. (Barros et al, 2006) 

Um outro estudo com objetivo de relacionar o tipo e o grau da disfagia com os 

subtipos de acidente vascular encefálico e sua fisiopatologia avaliou 100 pacientes na 

fase aguda da doença internados em um hospital público de Minas Gerais, sendo 46 do 

sexo masculino e 54 do sexo feminino. A média de idade desses indivíduos foi de 62,6 

anos e a escolaridade estava entre 1 e 4 anos de estudo. A maioria dos pacientes 

estudados teve um AVEI de circulação anterior total (grupo TACI, segundo a OCSP). O 

estudo mostrou ainda que a idade e o gênero não influenciam a localização e o 

provável mecanismo fisiopatológico do AVE e que a maioria dos pacientes (52,1%) não 

apresentou alteração da comunicação após o AVE. A alteração mais encontrada foi a 

afasia (28,7%), seguida pela disartria (17,0%) e pela apraxia de fala (2,1%). A 

ocorrência de disfagia foi elevada, correspondendo a 50% da amostra. Por fim, o 

estudo mostrou que não existe relação entre localização do AVE (classificação OCSP) 

e a presença de disfagia. (Almeida, 2009) 

 

2.8 Instrumentos utilizados para avaliação da linguagem no leito  

 Atualmente, no Brasil, não há um instrumento especifico para avaliação de 

linguagem do paciente sequelado de AVE à beira do leito.  

Na literatura internacional, o instrumento utilizado para essa finalidade é o 

Bedside Evaluation Screening Test (BEST), que foi desenvolvido por Fitch-West e 

Sands em 1987 e revisado em 1998. A aplicação do BEST leva, aproximadamente, 15 

minutos e é composto por sete subtestes: expressão oral, nomeação de objetos, 
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descrição de objetos, repetição de sentenças, apontar objetos, apontar partes de uma 

figura e leitura. A pontuação é convertida em porcentagem, e é usada para determinar 

a severidade da afasia. (Holland et al, 2002) 

Há também uma escala de acidente vascular encefálico do National Institutes of 

Health (NIHSS), que é útil para determinação inicial da gravidade do AVE e para o 

acompanhamento da evolução clínica do paciente. Porém, para utilização dessa escala 

exige-se treinamento e certificação. Dentre os itens avaliados na escala há um item de 

linguagem e um item de disartria. Na avaliação da linguagem solicita-se que o paciente 

descreva o que está acontecendo em determinada figura e nomeie alguns objetos em 

outra figura. De acordo com seu desempenho atribui-se ao paciente uma pontuação de 

0 a 3. A menor pontuação indica a normalidade e a maior indica mutismo / afasia 

global. Já na avaliação da disartria, solicita-se que o paciente leia ou repita palavras de 

uma lista. A pontuação dada ao paciente pode ser 0 (Normal), 1 (leve a moderada), 2 

(grave) ou 9 (intubação ou barreira mecânica). (Uchino et al, 2008) 
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3 MÉTODOS 

 

 Trata-se de um estudo de caráter transversal, realizado no Hospital Público 

Regional de Betim Professor Osvaldo Rezende Franco, na cidade de Betim – MG 

(Anexo 1) e no Hospital Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte – MG (Anexo 2). 

A pesquisadora compareceu semanalmente a estes hospitais, totalizando um período 

de três meses de coleta. 

 Foram incluídos na pesquisa todos os pacientes adultos (acima de 18 anos) que 

foram admitidos nos referidos hospitais com história de primeiro acidente vascular 

encefálico isquêmico, na fase aguda da doença e que apresentavam condições clínicas 

de serem submetidos à Avaliação de Linguagem e Fala no Leito, após liberados pelo 

médico assistente. Os sujeitos do estudo assinaram e concordaram com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3) ou foram autorizados pelos seus 

responsáveis legais por meio do mesmo termo (Anexo 4). 

 Foram excluídos da pesquisa aqueles pacientes que apresentavam múltiplos 

AVE; síndromes demenciais; TCE; intubação endotraqueal ou quaisquer outros 

distúrbios neurológicos e/ou psiquiátricos. 

Primeiramente, foram coletados dados sócio-demográficos de cada paciente, 

utilizando para isso o seu prontuário clínico. Após este procedimento, o participante foi 

submetido à avaliação de linguagem e fala no próprio leito, utilizando-se o protocolo de 

“Avaliação de Linguagem e Fala no Leito” (Anexo 5). Esta avaliação consta de tarefas 

de compreensão oral e escrita, tarefas de expressão oral e tarefas motoras orais. 

Essas tarefas foram, gradativamente, solicitadas ao paciente pela pesquisadora.   

 Após coletados, os resultados da avaliação foram correlacionados com dados do 

laudo da tomografia computadorizada de encéfalo, realizada como procedimento de 

rotina destes hospitais na admissão do paciente e/ou durante o seu tratamento clínico.  

Como instrumento de análise da tomografia foi utilizado a escala proposta pela 

Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP). Trata-se de uma escala utilizada para 

localização do AVE isquêmico de acordo com os sinais e sintomas apresentados pelo 

paciente e sinais da tomografia computadorizada. O paciente, então, foi inserido em 

uma das seguintes classificações de acordo com a localização da lesão: 

• LACI (infarto lacunar) 

• TACI (infarto de circulação anterior total) 
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• PACI (infarto de circulação anterior parcial) 

• POCI (infarto de circulação posterior) 

A correlação se deu considerando a classificação segundo a OCSP e a impressão 

diagnóstica resultante da Avaliação de Linguagem e Fala no Leito. 

Em relação à análise estatística, foi realizada uma análise descritiva das variáveis 

relacionadas aos dados sócio-demográficos, localização do AVE segundo a OCSP, 

dados obtidos por meio da aplicação do protocolo de avaliação de fala e linguagem no 

leito e hipótese diagnóstica. Para as variáveis nominais foi feita uma tabela de 

distribuição de frequências. Os resultados das variáveis contínuas são apresentados 

sob a forma de médias ± desvio padrão ou medianas e faixa de variação. As variáveis 

categóricas foram expressas como proporções. 

Para comparação das variáveis localização do AVE de acordo com idade e 

gênero, hipótese diagnóstica de acordo com idade e gênero, assim como hipótese 

diagnóstica de acordo com a localização do AVE foi utilizado o Teste Exato de Fisher. 

As análises supracitadas foram realizadas com a utilização do Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS versão 16.0). Um valor de p menor que 0,05 (nível de 5% de 

significância) foi adotado como nível de significância estatística. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de Minas Gerais, sob o parecer de nº. ETIC 377/09 (Anexo 6). 
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4 RESULTADOS 

 
  Tabela 1: Características sócio-demográficas da população estudada 

                                 Pacientes (N=40) 
Característica 

N ou média ± DPM Proporção (%) ou mediana (faixa) 
Gênero   

Feminino 18 45% 
Masculino 22 55% 

   
Idade (anos) 64,5 ± 13,0 64 (30-87)  

   
Escolaridade (anos) 3,3 ± 3,2 3 (0-11)  

Sem informação 1 2,5% 
   

Tempo de AVE (dias) 6,7 ± 9,81 7 (1-60)  
N = Nº de pacientes 
DPM = desvio-padrão da média 

  

 
  Tabela 2: Incidência da localização do AVE na população estudada 

                                     Pacientes (N = 40) AVE 
N Proporção (%) 

Localização   
LACI 11 27,5% 
TACI 2 5% 
PACI 20 50% 
POCI 7 17,5% 

  N=nº de pacientes 
 Classificação segundo OCSP: LACI - Lacunar, TACI - circulação anterior total, PACI - circulação anterior parcial,   
POCI - circulação posterior 

 
 

  Tabela 3: Localização do AVE da população estudada de acordo com a idade  
Localização Idade (média ± DPM) Valor p* 

LACI 67,9 
TACI 60,5 
PACI 66,6 
POCI 54,2 

0,76 

 Classificação segundo OCSP: LACI - Lacunar, TACI - circulação anterior total, PACI - circulação anterior  
parcial,  POCI - circulação posterior. 
*Teste exato de Fisher 
 DPM= Desvio padrão da média 

 
 

  Tabela 4: Localização do AVE da população estudada de acordo com gênero 
Gênero Localização 

Feminino Masculino 
Valor p* 

 
LACI 8 (72,7%) 3 (27,3%) 
TACI 0 (0%) 2 (100%) 
PACI 8 (40%) 12 (60%) 
POCI 2 (28,6%) 5 (71,4%) 

0,11 

 Classificação segundo OCSP: LACI - Lacunar, TACI - circulação anterior total, PACI - circulação anterior 
 parcial, POCI - circulação posterior. 
 *Teste exato de Fisher  
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 Tabela 5: Avaliação de Linguagem e Fala no Leito da população estudada 
Pacientes (N=40) Característica 

Sem alteração Com alteração Sem informação* 
Apraxia Bucofonatória    
Movimentos com OFA 38 (95%) 2 (5%)  

Linguagem Expressiva Oral    
Fala Espontânea 32 (80%) 8 (20%)  
Fala Automática 34 (85%) 6 (15%)  

Repetição de vogais 37 (92,5%) 3 (7,5%)  
Repetição de palavras 36 (90%) 4 (10%)  
Repetição de frases 36 (90%) 4 (10%)  

Nomeação 32 (80%) 6 (15%) 2 (5%) 
Linguagem Compreensiva 

Oral    
Compreensão de Ordens 1 38 (95%) 2 (5%)  
Compreensão de Ordens 2 38 (95%) 2 (5%)  
Resposta a pergunta SIM / 

NÃO 38 (95%) 2 (5%)  
Leitura    

Reconhecimento de palavra 
escrita 18 (45%) 3 (7,5%) 19 (47,5%) 

Leitura em voz alta 17 (42,5%) 4 (10%) 19 (47,5%) 
Cognição    
Memória 8 (20%) 32 (80%)  

Organização temporal 16 (40%) 24 (60%)  
Atenção 38 (95%) 2 (5%)   

  N=nº de pacientes 
         OFA=Órgãos Fonoarticulatórios 
        * Pacientes impossibilitados de avaliar determinada característica devido a alteração visual ou analfabetismo 

 
 
 

  Tabela 6: Hipótese diagnóstica obtida após aplicação da Avaliação de Linguagem e Fala no Leito 
Pacientes (N=40) 

Hipótese Diagnóstica 
N % 

Sem alteração 16 40% 
Afasia 4 10% 

Disartria 17 42,5% 
Apraxia Bucofonatória 0 0% 

Afasia e Disartria 1 2,5% 
Afasia e Apraxia Bucofonatória 2 5% 

 N=nº de pacientes 

 

 

   Tabela 7: Hipótese diagnóstica de acordo com gênero da população estudada 
Gênero 

Hipóstese Diagnóstica 
Feminino Masculino 

Valor p* 

Sem alteração 8 8 
Afasia 2 2 

Disartria 7 10 
Apraxia Bucofonatória 0 0 

Afasia e Disartria 1 0 
Afasia e Apraxia 
Bucofonatória 0 2 

0,89 

*Teste exato de Fisher  
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  Tabela 8: Hipótese diagnóstica de acordo com localização do AVE 

Localização do AVE 
Hipótese Diagnóstica 

LACI TACI PACI POCI 
Valor p* 

Sem alteração 5 0 7 4 
Afasia 1 0 3 0 

Disartria 4 0 10 3 
Apraxia Bucofonatória 0 0 0 0 

Afasia e Disartria 1 0 0 0 
Afasia e Apraxia 
Bucofonatória 0 2 0 0 

0,85 

 Classificação segundo OCSP: LACI - Lacunar, TACI - circulação anterior total, PACI - circulação anterior parcial, 
POCI - circulação posterior. 

*Teste exato de Fisher 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo, apresenta-se a análise crítica dos resultados obtidos no presente 

estudo, confrontando-os com a literatura consultada. 

 A proposta deste estudo foi correlacionar os achados de uma avaliação de 

linguagem e fala no leito com a localização do AVEI de pacientes admitidos em dois 

hospitais públicos das cidades de Belo Horizonte e Betim, em Minas Gerais.  

 Tendo-se em vista a elevada ocorrência de casos de AVE no Brasil e no mundo, 

assim como as sequelas deixadas por ele, torna-se necessário atentar-se para os 

pacientes afetados, buscando instrumentos que ofereçam, de forma precisa, suas 

possíveis alterações, a fim de tornar o tratamento mais rápido e efetivo, melhorando 

sua qualidade de vida (Oliveira e Andrade, 2001; OMS, 2006; Lotufo e Bensenor, 

2007). 

 Conforme citado anteriormente, na literatura internacional existe o protocolo 

BEST para avaliação de linguagem à beira do leito (Holland et al, 2002), no entanto, 

atualmente no Brasil não há instrumento validado para esse tipo de avaliação de 

linguagem e de fala, portanto, para realização do presente estudo foi elaborado um 

protocolo contendo os aspectos básicos a serem avaliados em um paciente pós lesão 

neurológica. Este protocolo, de rápida e fácil aplicação, permitiu traçar o perfil de cada 

paciente em relação a sua praxia bucofonatória, linguagem expressiva oral, linguagem 

compreensiva oral, leitura e cognição para, com base nesses dados, estabelecer uma 

hipótese diagnóstica. 

 Sabe-se que a tomografia computadorizada do crânio (TCC) tem sido o exame 

de imagem mais utilizado para investigação do AVEI, devendo ser realizada o mais 

rapidamente possível. Deve ser repetida em 24 - 48h nos casos em que não sejam 

evidenciadas alterações no exame inicial ou de evolução insatisfatória (Gagliardi, 

2004). Esse exame foi realizado em todos os pacientes da amostra do presente estudo. 

Dessa forma, foi possível inserir os participantes em um dos grupos propostos pela 

OCSP.  

 Por meio da pesquisa foi possível caracterizar a amostra em relação ao gênero, 

idade, escolaridade e tempo decorrido entre o episódio de AVEI e a avaliação de fala e 

linguagem no leito (Tabela 1).  
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 Em relação ao gênero, a amostra constituiu-se de 18 pacientes do sexo feminino 

(correspondendo a 45% da amostra) e 22 pacientes do sexo masculino 

(correspondendo a 55% da amostra). Esses achados confirmam os achados da 

literatura que dizem que o AVE é mais comum em pessoas do sexo masculino (Hier et 

al, 1994; Barros et al, 2006; OMS, 2006).  

 A idade dos participantes do estudo variou entre 30 e 87 anos (média de 64,5 

anos). Esta faixa etária é compatível com a faixa etária mais propícia a apresentar 

doenças cerebrovasculares (OMS, 2006). 

 A escolaridade média referida foi de 3,3 anos de estudo, variando entre 0 e 11 

anos, o que confirma os dados de uma pesquisa semelhante ao presente estudo, que 

encontrou média de escolaridade entre 1 e 4 anos (Almeida, 2009).  

 O tempo decorrido entre o episódio de AVEI e a avaliação de fala e linguagem 

no leito foi, em média, de 6,7 dias. O estabelecimento desse tempo de AVEI foi 

importante uma vez que o estudo buscou avaliar a linguagem de pacientes ainda na 

fase aguda da doença. 

 Em relação à localização do AVE segundo a OCSP (Tabela 2), verificou-se que 

50% dos pacientes estudados tiveram AVE de circulação anterior parcial (PACI), 

seguido por 27,5% de AVE lacunar (LACI), 17,5% de AVE de circulação posterior 

(POCI) e, finalmente, por 5% de AVE de circulação anterior total (TACI). Esses dados 

concordam com alguns achados da literatura (Bamford et al, 1991), porém discordam 

de outros (Tei et al, 2000; Almeida, 2009). É importante salientar que a localização do 

AVE, e consequentemente sua gravidade, podem variar de acordo com o perfil do 

serviço participante da pesquisa, como é o caso do Hospital Público Regional de Betim 

que recebe pacientes referenciados por outras unidades de saúde de atendimento 

imediato, que muitas vezes encaminha apenas pacientes mais graves. Portanto, os 

únicos pacientes da amostra que foram inseridos no grupo TACI, de lesão mais 

extensa, estavam neste hospital. O outro hospital participante da pesquisa - Hospital 

Risoleta Tolentino Neves - é uma instituição pública que serve de porta de entrada aos 

pacientes do SUS; então, a probabilidade de admissão de um paciente com lesão 

menos extensa é maior. 

 Ao correlacionar os dados referentes à localização do AVE com a idade da 

população estudada (Tabela 3), não foi verificada significância estatística (p=0,76). 

Portanto, no presente estudo, a idade não foi um fator que influenciou na localização e 

extensão da lesão. Esse achado corrobora com dados da literatura (Almeida, 2009). 



 

 

24 

  Em relação à localização da lesão de acordo com o gênero da população 

(Tabela 4), observou-se que também não há significância estatística (p=0,11), porém 

foi possível perceber que os pacientes inseridos no grupo POCI e, portanto, com lesão 

na região posterior do cérebro, foram predominantemente do sexo masculino, 

correspondendo a 71,4% dos pacientes inseridos nesse grupo. Esses dados 

corroboram com os achados da literatura que afirmam que os homens, principalmente 

aqueles com alguma alteração de linguagem, apresentam lesões predominantemente 

na região posterior do cérebro (Hier et al, 1994). 

 Quanto aos itens avaliados pelo protocolo de Avaliação de Linguagem e Fala no 

Leito (Tabela 5), foi possível verificar que 5% dos pacientes participantes do estudo 

tiveram alteração na movimentação dos OFA, caracterizando uma apraxia 

bucofonatória. Esses dados se inserem dentro da faixa encontrada na literatura que 

varia de 2,1% a 11,7% (Hoffman et al, 1997; Pedersen et al, 2001; Almeida et al, 2009).  

 Os demais itens serão citados abaixo. No entanto, é importante esclarecer que 

não foram encontrados dados na literatura que pudessem ser confrontados com esses 

itens, sendo possível fornecer apenas dados epidemiológicos da avaliação. 

 Em relação ao item “Linguagem Expressiva Oral”, observou-se que 20% dos 

pacientes apresentaram alteração na fala espontânea, 15% na fala automática e 

nomeação, 10% na repetição de palavras e frases e 7,5% na repetição de vogais. É 

importante ressaltar que na tarefa de nomeação 5% dos pacientes não puderam ser 

avaliados devido a alterações visuais.  

 No item “Linguagem Compreensiva Oral”, 5% dos pacientes estudados 

apresentaram alteração nas tarefas de compreensão.  

 Já no item “Leitura”, houve uma redução de 47,5% no número de pacientes 

avaliados, pois essa era a porcentagem de indivíduos analfabetos participantes do 

estudo. Esse índice elevado de analfabetismo pode estar relacionado aos locais de 

realização da pesquisa, que se tratam de dois hospitais públicos que, portanto, 

atendem, geralmente, pessoas com renda menor. Dentre os pacientes avaliados nesse 

item, verificou-se que 7,5% apresentaram alteração no reconhecimento da palavra 

escrita, enquanto 10% apresentaram alteração na tarefa de leitura em voz alta. 

 Por fim, no item “Cognição” houve número significativo de alterações nas tarefas 

de memória e organização temporal, uma vez que 80% e 60% dos pacientes 

estudados, respectivamente, apresentaram tais alterações. É importante salientar que 

o objetivo desse item da avaliação é verificar se o paciente com AVE apresenta algum 
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grau de estado confusional. Portanto, a alteração nesse aspecto é sugestiva de 

alteração relacionada à cognição, necessitando ser melhor avaliada com uma bateria 

neuropsicológica apropriada.  

 Com base nos achados da Avaliação de Linguagem e Fala no Leito citados 

anteriormente, foi possível estabelecer a hipótese diagnóstica dos indivíduos avaliados 

(Tabela 6). A fim de facilitar o entendimento, os pacientes foram separados em seis 

diferentes grupos: GI - sem alteração de fala ou linguagem; GII - com presença apenas 

de afasia; GIII - com presença apenas de disartria; GIV - com presença apenas de 

apraxia bucofonatória; GV - com afasia associada a disartria e, por fim, GVI - com 

afasia associada a apraxia bucofonatória. O grupo com maior número de casos foi o 

GIII, cujos pacientes apresentavam apenas disartria, correspondendo a 42,5% da 

população estudada. O GII foi composto por 10% dos pacientes, enquanto o GIV, GV e 

GVI corresponderam a 0%, 2,5% e 5% respectivamente. Esses dados se aproximam 

dos valores encontrados na literatura, principalmente nos casos de disartria, cujas 

pesquisas relatam ocorrência média em 41,5% dos casos pós AVE (Lawrence et al, 

2001). Os casos de afasia encontrados estão abaixo da média encontrada em outras 

pesquisas (Brust et al, 1976; Pedersen et al, 1995 apud Mansur et al, 2002; Cao et al, 

1998; Bersano et al, 2006). Acredita-se que isso possa ter acontecido porque a 

ocorrência de afasia está relacionada com a gravidade da lesão. Como o número de 

pacientes com lesões mais graves foi restrito, consequentemente, a quantidade de 

casos de afasia foi pequena. Outros estudos demonstram maior ocorrência de afasia 

em detrimento das demais alterações de fala (Almeida, 2009).  

 Ao correlacionar a variável hipótese diagnóstica com o gênero da população 

estudada (Tabela 7) não houve significância estatística (p=0,89). A literatura afirma 

que a incidência de afasia no sexo feminino é maior do que no sexo masculino (Hier 

et al,1994; Bersano et al, 2006), porém, isso não foi observado no presente estudo, o 

que pode ser atribuído ao espaço amostral reduzido. Estudos que relacionam a 

ocorrência de disartria ou apraxia com o gênero do indivíduo afetado não foram 

encontrados na literatura. 

 Por fim, ao correlacionar a hipótese diagnóstica estabelecida por meio da 

Avaliação de Linguagem e Fala no Leito com a localização da lesão obtida pela TCC 

(Tabela 8) foi possível verificar que 100% dos pacientes inseridos no grupo TACI 

apresentaram alteração (afasia associada a apraxia bucofonatória). Além disso, 

houve maior porcentagem de afasia no grupo PACI, o que pode indicar que a afasia 



 

 

26 

está relacionada a lesões cerebrais na região anterior. Esses dados corroboram com 

achados da literatura (Bamford et al, 1991; Uchino et al, 2008). Em relação à disartria 

houve maior ocorrência também em pacientes inseridos no grupo PACI. Esses 

achados discordam de alguns achados da literatura que associam a disartria a 

infartos lacunares (Bamford et al, 1991; Urban et al, 2001; Uchino et al, 2008). 

Porém, alguns desses autores afirmam a necessidade de estudos que tentem 

estabelecer essa correlação, uma vez que há pouca informação a respeito da 

especificidade anatômica e das características clínicas da disartria pós AVEI (Urban 

et al, 2001). Os pacientes que não tiveram nenhuma alteração estavam inseridos, em 

sua maior parte, no grupo POCI. Porém, esses dados não apresentaram significância 

estatística de acordo com o Teste exato de Fisher. Portanto, não houve correlação 

estatisticamente significante entre a manifestação linguística e a localização da lesão 

cerebral. Esse achado está de acordo com alguns achados da literatura (Almeida et 

al, 2003), porém, discorda de outros que acreditam haver relação direta entre lesão e 

manifestação linguistica (Fonseca, 1998). 

 É importante ressaltar a escassez de estudos que buscam correlacionar os 

distúrbios linguísticos com a lesão no AVE. Muitos estudos encontrados na literatura 

dizem respeito à disfagia, outra grande área de atuação da Fonoaudiologia. Ao tentar 

estabelecer essa relação da localização da lesão com as alterações fonoaudiológicas, 

foi possível perceber que tanto a afasia quanto a disfagia apresentaram maior 

ocorrência quando as lesões se apresentavam em região anterior do cérebro (Barros et 

al, 2006). Além disso, como o presente estudo mostrou que não há correlação entre a 

alteração de linguagem e a localização do AVE, outros estudos também mostram que 

não há correlação entre a localização da lesão e a ocorrência da disfagia (Almeida et 

al, 2009). 

 Por fim, torna-se necessário salientar que o protocolo de avaliação utilizado 

nesse trabalho foi um instrumento válido para avaliação de fala e linguagem à beira do 

leito a fim de se estabelecer uma hipótese diagnóstica. No entanto, esse mesmo 

protocolo não oferece dados sintomatológicos suficientes para se chegar a uma 

classificação precisa do tipo clínico de afasia e/ou disartria.  
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6 CONCLUSÕES 

 

A partir dos dados obtidos, pode-se concluir que: 

 

1. A ocorrência do AVE relacionou-se a pacientes do sexo masculino, com idade 

média de 64 anos e escolaridade média de 3,3 anos no presente estudo. 

 

2. A alteração mais encontrada foi a disartria (42,5%), seguida pela afasia (10%), 

afasia associada a apraxia bucofonatória (5%), afasia associada a disartria 

(2,5%) e apraxia bucofonatória (0%). 

 

3. Não houve correlação estatisticamente significante entre os achados da 

Avaliação de Linguagem e Fala no Leito com os subtipos de acidente vascular 

encefálico isquêmico no estado agudo da doença. 

 

4. O Protocolo de Avaliação de Linguagem e Fala no Leito foi válido para 

avaliação dos pacientes pós-AVEI, entretanto, este protocolo não permite a 

classificação dos tipos clínicos de afasia e disartria. Além disso, os pacientes 

sugestivos de alteração na cognição devem ser avaliados por uma bateria 

neuropsicológica apropriada a fim de esclarecer o quadro. 
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7 ANEXOS 
Anexo 1 
 

CARTA DE ANUÊNCIA DO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DE BETIM PREFEITO 
OSVALDO REZENDE FRANCO 

 
Autorizo a realização do projeto “Correlação entre os achados de uma avaliação de 

linguagem à beira do leito e o território vascular encefálico em pacientes vítimas de AVE em 

estado agudo” sob responsabilidade da professora assistente do Departamento de 

Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Érica de Araújo Brandão Couto; da 

fonoaudióloga responsável pelo Serviço de Fonoaudiologia deste hospital, Érica Oliveira 

Almeida; e da graduanda do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas 

Gerais, Flávia Aparecida Felipe de Lima. 

 Esse projeto tem como objetivo correlacionar as alterações de linguagem com os tipos 

de acidente vascular encefálico isquêmico e será realizada por meio de uma avaliação de 

linguagem e fala no próprio leito em que o paciente se encontrar. Cabe ressaltar que a coleta 

dos dados será iniciada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. 

 

 

Betim, _______ de ___________________ de 2009. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 
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Anexo 2 
 

CARTA DE ANUÊNCIA DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES 
 
 

Autorizo a realização do projeto “Correlação entre os achados de uma avaliação de 

linguagem à beira do leito e o território vascular encefálico em pacientes vítimas de AVE em 

estado agudo” sob responsabilidade da professora assistente do Departamento de 

Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Érica de Araújo Brandão Couto; da 

fonoaudióloga Érica Oliveira Almeida; e da graduanda do curso de Fonoaudiologia da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Flávia Aparecida Felipe de Lima. 

 Esse projeto tem como objetivo correlacionar as alterações de linguagem com os tipos 

de acidente vascular encefálico isquêmico e será realizada por meio de uma avaliação de 

linguagem e fala no próprio leito em que o paciente se encontrar. Cabe ressaltar que a coleta 

dos dados será iniciada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. 

 
Belo Horizonte, _______ de ___________________ de 2009. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 
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Anexo 3 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Direcionado ao Paciente 
 
Prezado Sr(a) 
 
 O Sr (a) está sendo convidado a participar da pesquisa “Correlação entre os 

achados de uma avaliação de linguagem à beira do leito e o território vascular 

encefálico em pacientes vítimas de AVE em estado agudo”, que tem como objetivo 

relacionar as alterações de linguagem com os tipos de acidente vascular encefálico 

isquêmico, também conhecido como “derrame”. Os resultados da pesquisa poderão 

ajudar na reabilitação de linguagem dos pacientes, assim como na orientação aos seus 

familiares. Todos aqueles que concordarem em participar dessa pesquisa serão 

avaliados no próprio leito do hospital e seus resultados serão analisados em conjunto 

com os dados da tomografia computadorizada já realizada. Essa avaliação se baseará 

numa conversa e na realização de algumas tarefas como repetição de letras e 

palavras, nomeação de objetos, resposta a perguntas simples e leitura de palavras.  

 Essa pesquisa não oferece riscos, não trará nenhuma despesa adicional ao Sr 

(a) e a sua participação é voluntária. 

 O pesquisador estará disponível para esclarecimento de dúvidas e o Sr(a) 

poderá desistir da pesquisa a qualquer momento sem que isso lhe traga prejuízos.  

 Os resultados dessa pesquisa serão usados para o trabalho de conclusão de 

curso de uma estudante de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais e 

os dados dos participantes serão mantidos em sigilo. Os dados coletados ficarão sob a 

guarda da pesquisadora e serão destruídos após a pesquisa.  

 Caso seja encontrado algum tipo de alteração de linguagem, o Sr (a) e sua 

família receberão orientações sobre tal alteração e quanto à conduta  seguir. Caso se 

interesse, será realizado encaminhamento à Unidade Básica de Saúde para realização 

do tratamento.  

 Consideramos sua colaboração de fundamental importância para o nosso 

projeto e, desde já, agradecemos sua cooperação e disponibilidade. 

Atenciosamente, 

 

Flávia A F de Lima*       Érica A B Couto**               Érica O Almeida*** 
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Baseado neste termo, eu _____________________________________ CI 

____________________, aceito participar da pesquisa “Correlação entre os achados 

de uma avaliação de linguagem à beira do leito e o território vascular encefálico em 

pacientes vítimas de AVE em estado agudo”, em acordo com as informações acima 

expostas. 

 

Belo Horizonte, _______ de ___________________ de 2009. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

Pesquisadoras: 

* Flávia Aparecida Felipe de Lima – Graduanda de Fonoaudiologia. Tel.: (31) 9266-8656 

** Érica de Araújo Brandão Couto – Fonoaudióloga, professora assistente do Departamento de 

Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Orientadora do projeto. Tel.: (31) 

3409-9791 

*** Érica Oliveira Almeida – Fonoaudióloga do Hospital Público Regional de Betim. Co-

orientadora do projeto. Tel.: (31) 8873-4054. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG 

Endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627, Unidade Administrativa II - 2º andar - sala 2005 - 

Campus Pampulha. Belo Horizonte, MG - Brasil. CEP: 31270-901. Telefax: (31) 3409-4592. E-

mail: coep@prpq.ufmg.br. 
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Anexo 4 
 
 
       Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Direcionado ao Responsável 

Legal 
 

Prezado Sr(a) 

 

 O Sr (a) __________________________________________________ que se 

encontra sob sua responsabilidade, está sendo convidado a participar da pesquisa 

“Correlação entre os achados de uma avaliação de linguagem à beira do leito e o 

território vascular encefálico em pacientes vítimas de AVE em estado agudo”, que tem 

como objetivo relacionar as alterações de linguagem com os tipos de acidente vascular 

encefálico isquêmico, também conhecido como “derrame”. Os resultados da pesquisa 

poderão ajudar na reabilitação de linguagem dos pacientes, assim como na orientação 

aos seus familiares. Todos aqueles que forem autorizados pelos seus responsáveis a 

participar dessa pesquisa serão avaliados no próprio leito do hospital e seus resultados 

serão analisados em conjunto com os dados da tomografia computadorizada já 

realizada. Essa avaliação se baseará numa conversa e na realização de algumas 

tarefas como repetição de letras e palavras, nomeação de objetos, resposta a 

perguntas simples e leitura de palavras.  

Essa pesquisa não oferece riscos, não trará nenhuma despesa adicional ao 

participante ou a seus familiares e a sua autorização para participação é voluntária. 

 O pesquisador estará disponível para esclarecimento de dúvidas e poderá haver 

desistência da participação na pesquisa a qualquer momento sem que isso traga 

prejuízos ao participante ou a seus familiares. 

 Os resultados dessa pesquisa serão usados para o trabalho de conclusão de 

curso de uma estudante de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais e 

os dados dos participantes serão mantidos em sigilo. Os dados coletados ficarão sob a 

guarda da pesquisadora e serão destruídos após a pesquisa.  

Caso seja encontrado algum tipo de alteração de linguagem no paciente, sua 

família receberá orientações sobre tal alteração e quanto à conduta a seguir. Caso se 

interesse, será realizado encaminhamento à Unidade Básica de Saúde para realização 

da devida intervenção. 
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 Consideramos sua colaboração de fundamental importância para o nosso 

projeto e, desde já, agradecemos sua cooperação e disponibilidade. 

Atenciosamente, 

 

Flávia A F de Lima*       Érica A B Couto**               Érica O Almeida*** 

 

Baseado neste termo, eu _____________________________________ CI 

________________, responsável por _______________________________ 

autorizo sua participação na pesquisa “Correlação entre os achados de uma avaliação 

de linguagem à beira do leito e o território vascular encefálico em pacientes vítimas de 

AVE em estado agudo”, em acordo com as informações acima expostas. 

 

Belo Horizonte, _______ de ___________________ de 2009. 

 

_________________________________________________ 

                            Assinatura do responsável legal 

 

Pesquisadoras: 

* Flávia Aparecida Felipe de Lima - Graduanda de Fonoaudiologia. Tel.: (31) 9266-8656 

** Érica de Araújo Brandão Couto – Fonoaudióloga, professora assistente do Departamento de 

Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Orientadora do projeto. Tel.: (31) 

3409-9791 

*** Érica Oliveira Almeida – Fonoaudióloga do Hospital Público Regional de Betim. Co-

orientadora do projeto. Tel.: (31) 8873-4054. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG 

Endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627, Unidade Administrativa II - 2º andar – sala 2005 – 

Campus Pampulha. Belo Horizonte, MG – Brasil. CEP: 31270-901. Telefax: (31) 3409-4592. E-

mail: coep@prpq.ufmg.br. 
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Anexo 5 

AVALIAÇÃO DE LINGUAGEM E FALA NO LEITO 
 

Código Identificador: ����                 Data de Nascimento: ___/___ /____ 
Data do AVE: ___/___ /____    Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 
 
1.     Apraxia Bucofonatória: 

 
Abrir a boca + Colocar a língua para fora + Retrair + Fechar a boca  
                                  (   )  sem alteração                                  (   )  com alteração  
2.     Linguagem Expressiva Oral: 

 
Fala espontânea:                                                                             (   )  sem alteração  (   ) com alteração 
Fala Automática (dias da semana, meses do ano, números)     (   )  sem alteração  (   ) com alteração  
Repetir vogais (A / I / U / UI / OI)                                             (   )  sem alteração  (   ) com alteração 
Repetir palavras (céu, bola, macarrão, professora)                         (   )  sem alteração   (   ) com alteração 
Repetir frase (Quero ver televisão.)                                               (   )  sem alteração   (   ) com alteração 
Nomeação de objetos (Mostrar e perguntar o que é: copo, cama, boca, pé, caneta, relógio) 
                                                                                                     (   )  sem alteração   (   ) com alteração 
3. Linguagem Compreensiva Oral  
Compreensão 1 - Ordem: Abra a boca                  (   )  sim      (   ) não 
                                         Levante a sua mão        (   )  sim      (   ) não 
                                         Aponte a cama.             (   )  sim      (   ) não 
                                                                                                              
Compreensão 2 - Ordem: Aponte a porta e depois a janela                        (   )  sim      (    ) não 
                                         Abra a sua boca e ponha a língua para fora        (   )  sim      (    ) não 
 
Responde a perguntas SIM / NÃO  
- O seu nome é ..... ?  
- Você tem dificuldade para engolir?                                                (   )  sem alteração   (    ) com alteração 
 
4. Leitura (reconhecimento de palavra escrita) – Prancha 1: 
 
Apontar palavras e frases escritas (dia, pato, menino, cadeira, que dia lindo.). 
                                                                                                 (   )  sem alteração   (    ) com alteração 
Ler as palavras e frases em voz alta. 
                                                                                                           (   )  sem alteração   (   ) com alteração 
5. Cognição  
 
Terapeuta diz o seu nome no início da avaliação para o paciente e diz a ele que irá pedir que ele recorde 
durante a avaliação (5 a 10 minutos ).   
                                                                                             (   )  sem alteração   (    ) com alteração 
 
Peça ao paciente para dizer o dia, mês e ano e onde ele está (local) 
                                                                                                        (   )  sem alteração   (    ) com alteração 
Observar se o paciente é capaz de manter o foco da atenção durante a avaliação. 
                                                                                                         (   )  sem alteração   (    ) com alteração 
6. Manifestações Lingüísticas  
 
   (    )   Fluência      (    )   Não Fluência    (  )  Anomia     (  )    Estereotipia     (   ) Jargão   
 
7. Hipótese Diagnóstica: 
 
  (    )  afasia    (    )  disartria   (   )  apraxia  bucofonatória  
  (    )  apraxia de fala              (    ) sem alteração  
 
- Classificação segundo OCSP: (  ) LACI  (  ) TACI  (  ) PACI  (  ) POCI 
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Prancha 1                                                                                                      
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 

PATO 

MENINO 

CADEIRA 

QUE DIA LINDO 
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Anexo 6 
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Abstract 
 

Purpose: To correlate the findings of a bed assessment of language and speech with 

the brain territory of stroke patients suffering from ischemic stroke in the acute phase of 

illness. Methods: This was a cross-sectional study approved in COEP / UFMG under 

protocol nº 377/09. The data was colleted in two hospitals in the state of Minas Gerais 

for a period of three months.  It was included in the survey, all adults patients admitted  

at the hospitals with history of first ischemic stroke in the acute phase of illness. Initially, 

the socio-demographic data were collected using the clinical notes and then the 

participants were submitted to the Bedside Evaluation of Language and Speech. The 

results were compared with the computed tomography (CT). The correlation was 

developed considering the classification of stroke area proposed by the Oxfordshire 

Community Stroke Project and the diagnostic impression resulting from the bed 

assessment. The statistical analysis was performed by analysis of variance or Fisher's 

exact test. A p value of 0.05 was adopted as the level of statistical significance. 

Results: The participants were 40 adults, aged between 30 and 87 years, mean 64.5 

years, 55% male and 45% female. Most of these patients suffered a stroke of partial 

anterior circulation. In relation to the tasks proposed in the evaluation, the participants 

presented a significant disturbance in Cognition task. The most frequent diagnostic 

hypothesis was dysarthria, accounting for 42.5% of cases. There was no statistically 

significant relationship between the speech and language findings and the location of 

the stroke. Conclusion: There was no statistically significant correlation between the 

findings of the Bedside Evaluation of Language and Speech and the subtypes of 

ischemic stroke in the acute stage. However, the toll developed for the study to assess 

language and speech showed to be adequate in assessing patients during an acute 

stage of ischemic stroke. 
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