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Resumo 
Introdução: A prosódia é um processamento que possui grande importância para a 

comunicação e consequentemente para a vida dos indivíduos, pois permite a 

modificação do sentido das palavras conforme o contexto, a demonstração do 

estado emocional, a solução de ambiguidades semânticas, assim como permite 

identificar o discurso emocional e linguístico em uma situação de comunicação. 

Após lesões neurológicas é comum encontrar alteração em vários processamentos 

de linguagem, sendo também possível observar alterações no processamento 

prosódico. Pouco se discute a respeito do processamento prosódico como fator 

importante para a comunicação, especialmente em casos de pacientes com 

dificuldades em decorrência de uma lesão cerebral.  Acredita-se que a avaliação da 

prosódia nestes pacientes é de extrema importância para a melhoria na qualidade 

de vida dos indivíduos, pois permitirá identificar aspectos alterados para incluir na 

reabilitação, buscando minimizar os prejuízos emocionais e sociais na vida dos 

pacientes. No entanto, encontra-se na literatura um número reduzido de estudos 

sobre prosódia e sua relação com os distúrbios da comunicação, consequentemente 

observam-se poucas avaliações voltadas para esse processamento, nas quais se 

observam limitações que serão discutidas no presente artigo. Objetivo: O presente 

trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de avaliação da prosódia para 

pacientes neurológicos como um complemento às avaliações de linguagem 

realizadas nestes indivíduos. Métodos: O protocolo de avaliação da prosódia para 

pacientes neurológicos foi elaborado com base em revisão bibliográfica e estudo das 

avaliações de prosódia já existentes. Reuniram-se os aspectos comuns a todas as 

avaliações e procurou-se acrescentar aspectos relevantes e ainda não existentes. 

Em uma segunda etapa, realizou-se um estudo piloto no qual uma fonoaudióloga 

formada e experiente no assunto, juntamente com uma graduanda do curso de 

fonoaudiologia (ambas autoras do trabalho) aplicaram o protocolo em cinco 

indivíduos normais com idade entre 16 e 35 anos. A partir da aplicação foram feitas 

alterações necessárias, ou seja, tarefas foram modificadas, excluídas e outras 

acrescentadas chegando-se a versão final, tal como será apresentada no presente 

trabalho. Resultados: Como resultado elaborou-se o protocolo de avaliação da 

prosódia, composto por oito tarefas que permitem avaliar tanto a prosódia linguística 

como a prosódia emocional, organizadas de maneira hierárquica segundo a 

complexidade na execução. O protocolo é estruturado na seguinte ordem: ficha de 
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identificação do paciente, prosódia linguística – acentuação, prosódia emocional – 

identificação, prosódia linguística – identificação, prosódia emocional – repetição, 

prosódia linguística – repetição, prosódia emocional – expressão, prosódia 

linguística – expressão, prosódia linguística - estruturação prosódica. Conclusão: 

Apesar da realização de um piloto que permitiu realizar adaptações e correções, o 

protocolo de avaliação da prosódia para paciente neurológicos é uma proposta 

teórica. É necessário dar continuidade ao trabalho com aplicação em amostra 

populacional maior para testar realmente a confiabilidade, realizar pesquisa 

experimental com controle dos sujeitos e análise estatística dos resultados. O 

presente trabalho é de extrema importância para ampliar a atuação fonoaudiológica 

baseada em evidências e expandir os aspectos a serem reabilitados para melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes. 
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