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RESUMO 

 

 

Existem diversos métodos de reabilitação para quadros afásicos que utilizam-se de 

estratégias externas na intenção de promover o aumento dos processos de intercomunicação 

de células nervosas, dentre estes está a Terapia de Entonação Melódica. Este estudo de 

caso, descrito em todas as suas etapas de forma detalhada, faz uso deste método de forma 

adaptada em um paciente com afasia de Wernicke pós traumatismo crânio-encefálico. A 

terapia teve o objetivo principal de motivar o paciente para a comunicação e compreensão 

da linguagem, além da amenização de quadro severo de dispraxia, através de exposição à 

música popular brasileira.  

 

Palavras chave: Linguagem, Terapia de Entonação Melódica, dispraxia, compreensão 
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Introdução 

A linguagem, essencial para a comunicação, é uma das habilidades cognitivas mais 

importantes para o ser humano (Girodo, Silveira e Girodo, 2008). A produção dos sons da 

fala requer a integração de informações de várias fontes de modo a gerar a ativação 

muscular necessária para a fluência (Poca e Mataró, 2006). De uma maneira geral os três 

tipos de informações envolvidos na produção de sons da fala são: auditivas, 

somatossensoriais e motoras, representadas respectivamente nos córtex dos lobos temporal, 

parietal e frontal. Essas regiões e suas interconexões, juntamente com as estruturas 

subcorticais como o cerebelo, os núcleos da base e o tronco encefálico, constituem o 

sistema de controle neural responsável pela produção da fala (Girodo, Silveira e Girodo, 

2008). 

As alterações no conteúdo, forma e uso da linguagem e processos cognitivos 

subjacentes (percepção, compreensão e memória) são chamadas de Afasia (Chapey, 1996). 

Uma pessoa afásica pode apresentar dificuldades na compreensão e na emissão da 

linguagem oral e escrita, adquiridas em conseqüência de uma lesão ou disfunção nas áreas 

cerebrais responsáveis por tais funções cognitivas. Essa lesão, por sua vez, poderá ter 

diferentes causas, tais como: um Acidente Vascular Encefálico, um Trauma Crânio-

Encefálico (TCE) ou um Aneurisma Cerebral (Jakubovicz, 1996), entre outras.  

O TCE é uma lesão adquirida, geralmente difusa, podendo ter conseqüências 

transitórias ou permanentes. Pode causar mudanças em todos os aspectos: cognitivos, 

físicos, perceptivos, emocionais ou comportamentais. As causas mais freqüentes são: 

acidentes automotivos, quedas, ferimentos por arma de fogo, e acidentes esportivos (Sousa 

& Koizumi, 1999). 

Embora a maioria dos TCEs apresentem lesão cerebral difusa, resultando em 

déficits lingüístico-cognitivos, alguns podem apresentar lesão mais focalizada no 

hemisfério dominante, mais especificamente nos lobos frontal e temporal, resultando em 

afasia (Mansur e Radanovic, 2004). 

Existem diversos métodos de reabilitação para as afasias. A escolha dos mesmos irá 

variar de acordo com o quadro clínico e neurológico apresentado pelo paciente. Sabe-se que 
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a reabilitação das funções cognitivas se dá através de estimulação externa que promove 

aumento dos processos de intercomunicação das células nervosas.  

Conforme Oliver Sacks (2007), o hemisfério direito (HD), que desempenha em 

circunstâncias normais apenas funções lingüísticas mais rudimentares, pode tornar-se um 

órgão lingüístico eficiente através da estimulação musical. Um dos métodos conhecidos 

para reabilitação de pacientes afásicos que utiliza a estimulação musical é a Terapia da 

Entonação Melódica (TEM). 

A TEM foi desenvolvida na busca contínua de métodos mais eficazes de ajudar 

adultos afásicos severos na recuperação da capacidade de codificar idéias em unidades de 

comunicação verbal significativa. Apesar de a TEM estar dirigida para a linguagem, 

referências são feitas quanto à efetividade na melhora de erros articulatórios (Sparks & 

Holland, 1976). O método parece ativar o hemisfério direito do cérebro ao pedir aos 

pacientes que marquem o compasso do ritmo e repitam melodias simples. Os terapeutas 

trabalham primeiro com  os pacientes para criar frases cantadas que podem ser inseridas em 

melodias familiares, e então trabalham para eliminar a melodia e obter um padrão de fala 

mais normal (Carroll, 1996). 

A TEM utiliza palavras articuladas de forma mais lenta e funciona como facilitador 

da iniciação da fala e programação da resposta motora geral, auxiliando também a área 

cognitiva. Desenvolve fluência verbal, inteligibilidade de fala e prosódia. Sparks e Holland 

(1976) referem que os melhores resultados em TEM acontecem em pacientes afásicos com 

as seguintes caracterícticas: compreensão auditiva melhor do que expressão verbal, 

repetição pobre, estabilidade emocional e motivação para a comunicação. 

O presente estudo tem o objetivo principal de descrever o processo terapêutico com 

a proposta de TEM em um paciente com diagnóstico de Afasia de Wernicke pós TCE. A 

terapia, neste caso, objetivou motivar o paciente para a comunicação e compreensão da 

linguagem, além da amenizar o quadro severo de dispraxia, através de exposição à música 

popular brasileira.  
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Método 

 

Estudo de caso clínico único realizado por meio de 26 sessões terapêuticas (seis 

delas dedicadas às avaliações pré e pós-TEM), de paciente (L), 47 anos, sexo masculino, 

metalúrgico, com lesão cerebral pós Traumatismo Crânio-encefálico (TCE) há 05 (cinco) 

anos, apresentando Afasia de Wernicke e sem qualquer intervenção para reabilitação de 

linguagem oral ou escrita prévia durante esse período.  

 A linguagem compreensiva e expressiva foi investigada através da aplicação do 

Teste de Boston para Diagnóstico das Afasias Reduzido (Boston Diagnostic Aphasia 

Examination Short Form – Goodglass, Kaplan e Barresi, 2001), Teste de Nomeação de 

Boston reduzido (Kaplan, Goodglass e Weintrau, 1983) e Token Test Reduzido (De Renzi 

e Vignolo, 1962). A investigação breve das funções neuropsicológicas foi realizada através 

do Instrumento de Avaliação Neuropsicológica Breve Neupsilin (Fonseca, Salles e Parente, 

2009) adaptado para uso em pacientes afásicos (Fontoura, Monção, Parente, Fonseca e 

Salles, material de pesquisa).  

A escala de Avaliação Funcional das Habilidades de Comunicação (Functional 

Assessment of Communication Skills for Adults – Fratalli et al., 1995) da Associação 

Americana de Fonoaudiologia (ASHA-FACS) foi utilizada para complementar as 

avaliações de fala, linguagem e déficits cognitivos, por meio de informações do efeito 

destes déficits no contexto comunicativo do cotidiano. 

O IQ-CODE foi respondido por um familiar para avaliar o declínio cognitivo 

através de entrevista , norteando o estado cognitivo atual de L. 

O diagnóstico clínico de Afasia de  Wernicke  foi dado após a aplicação de todas as 

tarefas propostas neste estudo e teve como critério as características lingüísticas do paciente 

durante a fala espontânea, a nomeação, a compreensão auditiva, a repetição, a leitura e a 

escrita segundo Mansur e Radanovic (2004).  

Durante a avaliação neuropsicológica utilizou-se gravador digital Sony para maior 

fidedignidade de respostas e resultados em avaliação de tarefas. Através das avaliações, foi 

possível a comparação entre as habilidades neuropsicolingüísticas do paciente antes e após 

os atendimentos, procurando-se evidenciar a efetividade da TEM adaptada para esse caso. 
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Todas as sessões foram registradas em áudio para auxiliar a análise dos dados e obter 

melhor controle do processo terapêutico.  

 

Descrição do caso 

 

O presente estudo de caso trata-se de um paciente afásico (L.) que chega para 

avaliação fonoaudiológica em março de 2010, após 05 anos de acidente de trânsito, onde 

sofreu traumatismo crânio-encefálico (TCE) entre outras complicações clínicas que o 

deixaram 19 dias em coma e um total de 74 dias hospitalizado. Durante o período 

transcorrido entre o acidente e a chegada ao consultório L. não havia recebido qualquer 

intervenção terapêutica, seja de linguagem, ocupacional, emocional e não estava fazendo 

acompanhamento neurológico. 

L. concluiu o ensino médio, trabalhava até o momento do acidente em uma 

metalúrgica, é casado e pai de dois filhos, porém a iniciativa de intervenções terapêuticas, 

acompanhamento clínico e responsabilidade pelos atendimentos ficou a cargo da família 

(irmã, pai e madrasta). 

Em avaliação neste primeiro momento L. apresentou dificuldades em compreensão 

auditiva e visual para todos os estímulos apresentados, fala carregada de parafasias, 

estereotipias e jargões, dispraxia oral e dificuldade em leitura e escrita. O paciente. também 

mostrava-se pouco motivado para a terapia, apesar de não ter apresentado problemas 

quanto a  freqüência mas,  referindo em todo o início de sessão semanal que aquela seria a 

última. Uma combinação com o uso de um calendário foi importante para nortear suas 

vindas ao consultório, o que foi determinante no engajamento e total abandono do discurso 

de “última sessão”. Fizemos inicialmente um “contrato” em calendário de 28 sessões.  

Tentativas terapêuticas foram feitas no sentido de estimular linguagem 

compreensiva e expressiva, leitura e escrita e, após as 10 primeiras sessões, este processo 

necessitou passar por uma reavaliação para estudo de nova abordagem terapêutica. 

Diante da reação positiva de L. quando exposto a tarefa musical e, apesar de a TEM 

não ser a escolha mais adequada para o quadro afásico com comprometimento 

compreensivo, acreditou-se em melhora na auto-estima, motivação e crédito para o 
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tratamento ali investido, com o objetivo direcionado à estimulação compreensiva de 

palavras e frases e minimização de quadro dispráxico, utilizando os princípios da TEM. 

Dados comportamentais sugerem que a música pode ser lembrada mesmo anos 

depois de ser ouvida pela primeira vez. Além disso, neuropsicólogos mostram dados que, 

sob certas circunstâncias, a memória musical pode ser relativamente poupada, mesmo em 

pacientes com graves imparidades cognitivas. Isso talvez possa ser explicado pelo fato de 

que a memória da música é amplamente distribuída e, portanto, é menos provável de ser 

prejudicada pelos danos cerebrais. Há também a referência com a emoção que pode 

modular habilidades verbais e memórias visuais (Sanson, Dellacherie e Platel, 2009). 

 

Reabilitação através da TEM 

 

A TEM fornece um programa de tratamento estruturado de forma hierárquica 

dividido em quatro níveis. O primeiro nível se apresenta sem componente lingüístico, 

estabelecendo os processos e padrões melódicos adicionado a uma batida de mão. No 

segundo nível a participação do clínico e paciente são exigidas de forma a haver repetição 

de palavras ou frases alvo (palavras curtas e multi-silábicas, frases de alta probabilidade) 

que são musicalmente entoadas em um curso pré-descrito e pontuado. O terceiro nível 

adiciona sentenças fonológicamente mais complexas e/ou compridas ao programa e 

acontece a redução da participação do clínico e introdução de atraso obrigatório de 

respostas fazendo com que o paciente precise recuperar a informação dada após alguns 

instantes. Em cada nível o material primeiro é entoado, e então produzido com exagerada 

prosódia antes de ser falado normalmente. O quarto nível está principalmente preocupado 

em restabelecer a prosódia normal da fala do paciente (Sparks e Holland, 1976).  

Por L. apresentar déficit compreensivo além do déficit expressivo de linguagem, 

julgou-se necessário adaptar a TEM de forma a que ao mesmo tempo em que fosse possível 

trabalhar aspectos relacionados à sua expressão e maior clareza articulatória através da 

modulação vocal, também aspectos compreensivos fossem estimulados. Iniciou-se com 

música de conhecimento público e automático como “Parabéns pra você” para estabelecer 

contato com a dinâmica da terapia, apresentando turnos a serem respeitados e também 

novas palavras foram inseridas ao contexto desta música inicial. A introdução desta música 
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inicial foi necessária a fim de mensurar o quanto L. compreendia e controlava os estímulos 

oferecidos, o que seria de certa forma determinante para os objetivos terapêuticos. Esta 

temática foi trabalhada nas sessões de 1 a 3, conforme descrito a seguir.  As sessões 

utilizadas para avaliação e reavaliação não foram descritas. 

 

Sessão 1 

Introduzida a música “Parabéns pra você”, estabelecendo melodia e trocas de turnos 

na execução da tarefa. A música foi apresentada em Power point, marcando assim de forma 

visual e auditiva a troca de turnos e apresentando bom controle inibitório por parte de L..  

 

Sessão 2 

Apresentação em Power point  de “Parabéns pra você” com marcação de palavras 

para pronúncia exclusiva de L..  Após, troca de palavras específicas por figuras sem relação 

com a música (ex. AVIÃO). Novamente demonstrando boa capacidade de inibição. 

Apresentação palavra a palavra com marcação de palavras pronunciadas somente pela 

terapeuta e outras (destacadas) de pronúncia exclusiva de L., funcionando em crescente de 

número de palavras. Segue abaixo exemplo da música “Parabéns pra você”: As palavras em 

destaque estão no turno de L. 

Passo 1. Nenhuma palavra a ser pronunciada por L. 

Passo 2. Você 

Passo 3. Você; querida 

Passo 4. Você; querida; muitos 

Passo 5. Você; querida; anos; vida (difícil inibir anos) 

Passo 6. Você; querida; muitos; anos; vida 

Passo 7. Você; AVIÃO; muitos; anos; vida (substituída a palavra querida por 

AVIÃO) 

Passo 8. AVIÃO; AVIÃO; muitos; anos; vida 

 

Sessão 3 

Reforço das atividades da sessão 2, transformando em “AVIÃO” todas as palavras a 

serem pronunciadas por L.. Escolha de música a ser usada a partir da sessão 4. 
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Optou-se por uma música popular, carregada de conteúdo semântico a fim de que 

fosse possível transformá-la de forma melódica e visual em material concreto de terapia. A 

escolha foi feita por “Aquarela” (Toquinho) por apresentar características que permitiriam 

explorar diversas categorias semânticas, com uma linguagem de fácil compreensão e 

expressão. A música na sua totalidade foi apresentada em Power point com uma palavra e 

figura correspondente por slide, a fim de significar cada palavra a ser pronunciada. 

Iniciou-se com a apresentação da melodia original a fim de estabelecer 

familiaridade com  tal atividade e critério de entonação.  A música, assim como a dinâmica 

terapêutica foi prontamente aceita por L..  A Figura 1 ilustra o modelo de material 

trabalhado. A batida de mão incluída na TEM não foi possível de ser executada pelo 

excesso de estímulos ora aplicados. Como o interesse maior da estratégia estava ligado a 

aspectos de ordem compreensiva da linguagem, entendemos que tal estratégia poderia ser 

um facilitador e estimulador em momento subseqüente.  

 

Sessão 4 

Apresentação da melodia original e apresentação das lâminas a serem trabalhadas, 

para reconhecimento do material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de lâminas de material trabalhado. 

 

 

 

 

NUMA FOLHA QUALQUER EU
 

DESENHO UM

1
SOL AMARELO
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Sessão 5 

 

Eleição de palavras com  percepção de maior facilidade articulatória por parte de L. 

Participativo e motivado.  A tabela 1 mostra as palavras moduladas pronunciadas e 

imediatamente repetidas por L. 

 

Tabela 1 

Apresentação Inicial para Repetição por L.. Palavras Moduladas Pronunciadas e 

Imediatamente Repetidas por L. 

     T         L        T     L        T         L 

NUMA   FOLHA   

EU   DEZEDU   

SOL   MENUADU   

COM   SINTU   

SEIS   ETA   

FÁCIL   FALEU   

CASTELO   COGO   

LÁPIS   EM   

DA   MÃO   

ME   GOU   

LUVA   E   

FAÇO   SUVÊ   

DOIS   ISKU   

UM   GADA   

 

Sessão 6 

Aquarela – repetindo palavra a palavra e respeitando a sequência da música (Tabela 

2). Percepção de maior dificuldade para palavras com mais de duas sílabas. Tentativa de 

apresentação de duas palavras – conforme modelo original de TEM com desempenho ruim. 
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Tabela 2 

Pronúncia de L. com Três Tentativas. Percepção de Maior Dificuldade para Palavras com 

Mais de Duas Sílabas 

     Terapeuta L. 1ª tentativa L. 2ª tentativa L. 3ª tentativa 

NUMA  OK  

FOLHA  OK  

QUALQUER  OK  

EU  OK  

DESENHO  EDIENDU  

UM  OK  

SOL  OK  

AMARELO  AMIAGO  

 

Sessão 7 

Escolha de palavras alvo para pronúncia independente de L. – FOLHA – EU – UM 

– SOL – CINCO – SEIS – UM. Os números foram escolhidos pela identificação e fácil 

pronúncia por L. Diante da figura EU refere seu nome. Quando erra faz tentativa de auto 

correção, apesar do insucesso. Faz ensaio de palavras novas. A tabela 3 mostra a tentativa 

de modelagem e pronúncia independente das palavras escolhidas. 

 

Tabela 3 

Tentativa de Modelagem e Vocalização Independente de Palavras Marcadas 

     Terapeuta 1ª tent. 2ª tent. 3ª tent. 4ª tent. 5ªtent 

NUMA 
  

OK 
  

FOLHA 
  

OK 
  

QUALQUER 
  

OK 
  

EU 
  

OK 
  

DESENHO 
  

DIENDU 
  

UM 
  

OK 
  

SOL 
  

FOL 
 

FOL/SOL 
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AMARELO 
  

AMIEDU 
  

Sessão 8 

Troca de turnos com necessidade de pistas fonológicas e correção quando 

necessário. A Tabela 4 ilustra as produções de L. nesta sessão. 

 

Tabela 4 

Tentativa de Troca de Turnos 

     Terapeuta L.  

NUMA  

QUALQUER  

DESENHO  

AMARELO E COM  

OU  

RÉTAS É FÁCIL FAZER  

CASTELO  

 

Sessão 9  

Reforço das palavras da sessão anterior com maior exigência articulatória nas 

palavras-alvo (Tabela 5). Menos necessidade de correção ou repetição. Inclusão de novas 

palavras-alvo. 

 

Tabela 5 

Novas Palavras-alvo e Benefício com Pista Fonológica 

     Terapeuta L.  

NUMA 
 

QUALQUER 
 

DESENHO 
 

AMARELO E COM 
 

OU 
 

RETAS É FÁCIL FAZER 
 

CASTELO. CORRO O LÁPIS (pista fonológica LLL) 
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EM TORNO DA MÃO 

E ME DOU UMA LUVA 

Sessão 10 

Reforço de palavras-alvo da sessão anterior com necessidade de pista fonológica em 

diversas tentativas (Tabela 6), demonstrando desempenho ruim de L. nesta sessão nos 

aspectos motores-articulatórios e acesso lexical. Inclusão de novas palavras com resultado 

negativo. 

 

Tabela 6 

Desempenho Demonstrando Maior Necessidade de Ajuda Para Pronúncia 

     Terapeuta L.  

NUMA  

QUALQUER EU (REFERE UM, UMA – pista fonológica FFF) 

DESENHO  (pista fonológica SSS) 

AMARELO E COM  

OU  

RETAS É FÁCIL FAZER  

CASTELO. CORRO O LÁPIS (pista fonológica LLL) 

EM TORNO DA MÃO (pista fonológica MMM) 

E ME DOU UMA LUVA (pista fonológica LLL) 

E SE FAÇO ? (chover) 

COM ? (dois) 

RISCOS TENHO ? (um) 

GUARDA-CHUVA  

 

Sessão 11 

Reforço de palavras-alvo da sessão anterior. Em segunda ou terceira tentativa 

mistura as palavras a serem faladas. Uso de pista fonológica como facilitador e estratégia 

de aprendizagem sem erro. Além da estratégia melódica, uso de facilitador visual (fichas 

coloridas) como marcadores de ritmo na pronúncia das palavras (modelo descrito na sessão 

19). 
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Sessão 12 

Palavras-alvo destacadas em vermelho (para melhor identificação) no Power point e 

tentativa de maior independência de acesso por parte de L. Uso de fichas coloridas como 

facilitador de ritmo com percepção de maior segurança para L. e bom resultado na 

execução da tarefa. 

 

Sessão 13 

Reforço de palavras-alvo da sessão anterior e uso de estratégias visuais. As pistas 

fonológicas foram usadas quando necessário. 

 

Tabela 7 

Uso de Mais Estratégias Visuais Com Bom Resultado no Desempenho 

     Terapeuta L.  

NUMA 
 

QUALQUER EU 

DESENHO 
 AMARELO 

E COM 
 

OU 
 

RÉTAS É FÁCIL FAZER 
 

CORRO O LÁPIS 

EM TORNO DA MÃO 

E ME DOU UMA LUVA 

E SE FAÇO CHOVER 

COM DOIS 

RISCOS TENHO UM 

GUARDA-CHUVA, SE UM 

PINGUINHO DE TINTA 

CAI NUM PEDACINHO AZUL 

DO PAPEL 

NUM INSTANTE IMAGINO UMA LINDA GAIVOTA 

A VOAR 

NO CÉU 
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Sessão 14 

Resgate de início de música com bom desempenho por parte de L. quando cantada 

junto com a terapeuta (Etapa 2 da TEM). Tentativa de aumento de palavras por turno a 

partir de figuras iniciais. Percebe-se que mesmo nas lâminas em que não aparecem figuras 

(qualquer, fácil, fazer, um), pela dificuldade de representação, L. apresenta bom 

desempenho. A Tabela 8 demonstra a maior independência articulatória por parte de L.. 

 

Tabela 8 

Maior Independência Articulatória 

     Terapeuta L.  

NUMA  

E COM  

RETAS É  

 

Sessão 15 

Reforço de tarefa da sessão anterior com exigência maior de padrão articulatório. 

 

Sessão 16 

Reforço de música em duo e independente. Tentativa de aumento de palavras com 

resultado negativo. Uso de estratégias visuais de facilitação e pistas fonológicas quando 

necessário. Percepção de maior facilidade articulatória e pronúncia mais clara de palavras 

com mais de duas sílabas. 

 

Sessão 17 

Reforço de estratégias da sessão anterior. Apresentação de figuras de animais 

utilizando a melodia para nomeação. Não faz referência ao reconhecimento dos mesmos. 

Apesar de pronúncia de L. ser na maior parte do tempo, nesta tarefa de difícil 

inteligibilidade, percebe-se obedecer em sua pronúncia o número de sílabas e característica 

melódica de cada palavra. As figuras oferecidas foram ABELHA, ALBATROZ, ALCE, 
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ANTA, ARANHA, ARARA, ASNO, AVESTRUZ, BEIJA-FLOR, BÚFALO, BEM TE VI, 

BORBOLETA, CABRA, CAMALEÃO. Todos os estímulos foram apresentados em 

fotografias acompanhadas de respectivas palavras. Persistência na tentativa de pronúncia, 

ensaio de determinados fonemas, sílabas e palavras e auto-correção. O paciente demonstrou 

maior dificuldade quando a pronúncia foi realizada sem o uso da melodia, assim como, 

apresentou maior facilidade quando oferecido o número de sílabas com correspondência a 

fichas coloridas. 

 

Sessão 18 

Tentativa de canto individual da música trabalhada (Aquarela). Percebe-se esforço 

para a continuidade prejudicado por perseverações e intrusões de palavras, apesar disto, e 

da necessidade de pista fonológica, percebe-se a não intrusão de palavras fora do contexto 

trabalhado. Uso de pistas visuais como reforçador. 

 

Tabela 9 

Tentativa Solo Com Intrusões de Palavras Relacionadas ao Acervo Trabalhado 

     Terapeuta L.  

NU  

SSS  

AAA  

E  

RRR  

E E 

FFF FÁCIL 

FFF FAZER UM 

CAS CASTELO 

 

Sessão 19 

Reforço de sessão anterior. Inclusão de frases sociais com o uso da melodia e fichas 

coloridas como reforçador de ritmo articulatório. As fichas amarelas e vermelhas 
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demonstram a troca de freqüência melódica, utilizando-se apenas trocas com dois tons. 

 

 

Oi    co  mo  vai? 

 

 

O  meu  no   me   é     L...  ... 

 

 

Eu  gos   to   de   ca- fé. 

 

Sessão 20 

Reforço de sessão anterior e acesso a fichas de ações para reconhecimento e 

nomeação, conforme descrito na Tabela 10, onde está transcrito o reconhecimento 

expressivo e receptivo de L.. As fichas não apresentaram a palavra escrita. Uso melódico 

em frases construídas a partir de figuras de ações, usando uma frase suporte funcional (O L. 

está.... dormindo, ... comendo...) e uso da figura de ação para ser acessada e nomeada. 

Percebe-se que L. não necessita de comando para iniciar a frase e faz referência da frase 

funcional sem necessitar de pista, apenas com a apresentação das fichas-ações. Por vezes 

persevera na pronúncia da palavra-alvo da frase anterior, onde é realizada a correção, nova 

nomeação e tentativa de construção da nova  frase. Nesta tarefa não foi necessário o uso de 

fichas coloridas como facilitador visual para o estabelecimento de ritmo.  A mesma 

tentativa feita com figuras de objetos, animais, transportes e alimentos não indicaram 

reconhecimento, apresentando tanto dificuldade expressiva quanto receptiva. 
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Tabela 10 

Transcrição de Reconhecimento Receptivo e Expressivo de Figuras de Ações 

     VERBOS RECEPTIVAMENTE EXPRESSIVAMENTE 

CHORANDO  “quebrando a água, me dói, me dói”( imita 

choro) 

DORMINDO  “é dormi” 

DANÇANDO  “o homi e a mulhé né? Os dois” 

ESPIRRANDO  “deve ser há, comê ou quebrá” 

GRITANDO  (imita alguém gritando) 

DESCENDO  “sentando a metade, vai e não vai” 

SORRINDO  - 

DIRIGINDO  (imita alguém dirigindo) 

NADANDO  (imita alguém nadando) 

VARRENDO  “tá limpando o lixu, é o trabalho dele né?” 

SENTANDO  “sentá pra durmi” 

JOGANDO  “no filme né? Mais ou menos” 

SUBINDO  “sentando né?” (fazendo gesto de subida) 

CORRENDO  “sentando mais” 

COMENDO  “coisinha pra cume” 

SALTANDO  “sentando” 

 

 

Resultados e Discussão  

 

Os resultados apresentados por L. no Teste de Boston para Diagnóstico de Afasia 

Versão Reduzida (Goodglass, Kaplan e Barresi; 2001) na avaliação pré-TEM em 

conversação, respostas sociais e fala espontânea  demonstraram discurso fluente com 

jargões, neologismos, parafasias semânticas, perseveração de palavras e logorréia, 

inadequação de prosódia, fala espontânea com ritmo acelerado caracterizada por dispraxia 

severa.  
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Na avaliação pós-TEM as manifestações clínicas como perseveração, parafasias, 

jargões e neologismos foram percebidas ainda presentes, entretanto, a logorréia apresentou-

se reduzida, a prosódia mais adequada, além de mudança de quadro de dispraxia que 

apresentou-se de leve a moderado. De acordo com Roper (2003) em levantamento de 

diferentes estudos realizados com crianças utilizando adaptação da TEM para tratamento de  

apraxia da fala, este método pode aumentar a quantidade e a complexidade de produção 

verbal, assim como aumentar a inteligibilidade da produção verbal. 

Observou-se nas duas situações de avaliação que L. beneficia-se em situações 

contextualizadas de linguagem. Após a TEM, evidenciou-se melhora na compreensão da 

linguagem oral durante a conversação, fazendo referência a si próprio ou ao meio para 

indicar seu entendimento do contexto, apresentando maior envolvimento no discurso. 

Conforme Forsblom, Laitinen, Särkämö, e Tervaniemi (2009)  a exposição à música pode 

aumentar temporariamente o funcionamento emocional e cognitivo em indivíduos 

saudáveis e em vários grupos de pacientes clínicos, justificando a melhora de L. nos 

aspectos comunicativos . 

O Perfil das Características de Linguagem verificado através do Teste de Boston 

para Diagnóstico das Afasia Reduzido recebeu  na avaliação pré-TEM pontuação 1, ou seja: 

“toda a comunicação é através de expressão fragmentada, com grande necessidade de 

inferências, questionamentos ou adivinhação por parte do interlocutor. A informação 

possível de ser intercambiada é limitada e o ouvinte assume a responsabilidade pela 

comunicação”.  

Na avaliação pós-TEM obteve pontuação 2, que refere-se à: “conversação sobre 

temas familiares é possível com ajuda do interlocutor. Ocorrem freqüentes falhas para 

veicular a idéia, mas o paciente é capaz de compartilhar a responsabilidade pela 

comunicação.” A mudança de perfil reflete características de linguagem em desacordo com 

a avaliação formal de linguagem oral, mas corrobora com resultados funcionais 

encontrados nos demais instrumentos utilizados, concordando com Sohlberg e Mateer 

(2009) que destacam que o objetivo de tratamentos neuropsicológicos devem estar 

relacionados com a funcionalidade do indivíduo, muito mais do que buscar estabelecer a 

cura através de treinamento. 
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Segundo Forsblom, Laitinen, Särkämö, Tervaniemi, (2009), a música desempenha 

um papel importante na regulação do  humor, atenção e identidade, e em acompanhamento 

das ações cotidianas. Para o cérebro, ouvir música é um processo complexo, que envolve a 

percepção, cognição e componentes emocionais que trabalham em conjunto para traduzir a 

experiência subjetiva da música. Isto implica uma ativação em larga escala de uma rede, 

das regiões temporal, frontal, parietal e límbicas, que estão relacionadas com a  atenção, 

memória, emoções e linguagem.   

Na compreensão de palavras, desenhos de objetos, cores, letras e números, L. 

respondeu a 43% das tarefas testadas na avaliação pré-TEM, entretanto em frases 

complexas não obteve resposta. Não respondeu às ordens, assim como ao material 

ideacional complexo, permanecendo com os mesmos resultados na avaliação pós-TEM. 

Na avaliação pré-TEM da expressão oral, em sequências automáticas foi necessária 

facilitação para iniciação da fala e apresentou dificuldade de inibição. Na varredura para 

categorias específicas apresentou mais dificuldade para letras e cores e maior facilidade 

para números (75%). Demonstrou muita dificuldade na realização das tarefas de repetição 

de palavras e sentenças e de denominação responsiva, apresentando novamente parafasias, 

jargões, estereotipias , neologismos e perseverações.  

Entretanto, na avaliação pós-TEM, L. apresentou iniciativa para as respostas, não 

necessitando de pistas e demonstrou maior controle inibitório na tarefa de sequências 

automáticas. Nas tarefas de nomeação fez referência a função do objeto, mas não conseguiu 

nomeá-los mesmo com pista fonológica. Segundo Roper (2003), o fato de a fala e a música 

serem indissociáveis e existirem evidências sobre o papel do canto e da música no 

desenvolvimento infantil,  indica que há elementos da TEM que evidenciam uma prática de 

intervenção eficaz, conforme relatado neste caso. Portanto, através da diferença obtida entre 

as avaliações pré e pós-TEM pode-se perceber que, apesar das evidentes anomias, o 

paciente  parece compreender os estímulos a que estava exposto após a TEM, 

demonstrando tanto de forma verbal quanto gestual. Nas tarefas de nomeação de categorias 

obteve mesmo escore anterior com maior facilidade para números e maior dificuldade para 

letras e cores. 

Nas atividades de leitura na avaliação pré-TEM, L. emparelhou letras e palavras, 

atingindo 75% de acertos, e no emparelhamento de números e identificação de palavras 
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alcançou 100%, o que pode demonstrar que a pista visual facilita a sua compreensão. Por 

outro lado, não conseguiu realizar leitura oral bem como a compreensão de palavras e 

sentenças, denotando dificuldades em tarefas mais complexas.  

Na avaliação pós-TEM, L. atingiu 100% na tarefa de emparelhamento de letras e 

palavras assim como para as correspondências de números e identificação de palavras. Na 

leitura oral, L. permaneceu com muita dificuldade.  

Na avaliação pré-TEM da linguagem escrita, L. conseguiu apenas escrever seu 

próprio nome e a cópia da frase foi realizada letra a letra. Não realizou a escrita de letras e 

números bem como o ditado dos mesmos. Não realizou as tarefas de habilidades básicas de 

decodificação, denominação escrita e narração escrita.  

Entretanto, na avaliação pós-TEM, a escrita, de seu nome apresentou-se de forma 

mais ágil e a cópia da frase se deu em sílabas. O paciente não conseguiu realizar as demais 

tarefas de escrita (letras, números e ditado), habilidades básicas de decodificação, 

denominação e narração. Como a proposta terapêutica foi organizada com o apoio na 

escrita e marcação de sílabas no estabelecimento de ritmo articulatório, pode-se explicar 

esse progresso como parte integrante deste processo.  

Prestes (1998) destaca que a intervenção fonoaudiológica na reabilitação da Afasia 

não deve ter como objetivo a aprendizagem, mas sim a reorganização das capacidades 

residuais do indivíduo e a estimulação para o uso de estratégias compensatórias. A mesma 

autora refere que ambientes estimulantes provavelmente aceleram os processos de 

recuperação natural de funções cognitivas, mas em contrapartida, há poucas evidências de 

que funções cognitivas que se perderam possam ser restauradas completamente por meio da 

reabilitação, acontecendo a recuperação parcial de algumas funções cognitivas. 

O IQ-CODE - Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (Jorm, 

1994), respondido por familiares de L. em comparação entre as avaliações pré e pós 

reabilitação, demonstrou aumento no desempenho funcional e cognitivo, conforme ilustra a 

Tabela 11.  
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Tabela 11 

Resultados do IQ-CODE nas avaliações pré e pós-TEM. 

 Pré-TEM Pós-TEM 

Não muito alterado 5 itens 6 itens 

Um pouco pior 5 itens 9 itens 

Muito pior 6 itens 1 item 

TOTAL 16 ITENS 16 ITENS 

 

Na escala de Avaliação Funcional das Habilidades de Comunicação (Functional 

Assessment of Communication Skills for Adults”) da Associação Americana de 

Fonoaudiologia (ASHA-FACS) (Fratalli et al, 1995) em comparação entre a primeira e a 

segunda avaliação, obteve aumento significativo em comunicação social e de necessidades 

básicas, conforme demonstrado na Tabela 12. 

 

Tabela 12  

Resultados da ASHA-FACS nas Avaliações Pré e Pós-TEM. 

 Pré-TEM Pós-TEM 

Comunicação social  1,7 3,6 

Comunicação de necessidades básicas 6,28 6,8 

Leitura, escrita e conceitos numéricos 1,5 2,0 

Planejamento diário 6,8 6,5 

VALOR MÉDIO DE INDEPENDÊNCIA 4,07 4,72 

 

Os resultados constatados tanto no IQ-CODE, quanto no ASHA-FACS, corroboram 

com os achados na avaliação da compreensão da linguagem oral durante o discurso que 

evidenciam melhora em termos pragmáticos e funcionais, o que conseqüentemente interfere 

no seu desempenho de atividades de vida diária. Entretanto, nos testes formais de 

compreensão da linguagem oral não ficou evidenciada a melhora nas tarefas apresentadas. 

Ressalta-se que o paciente não conseguiu realizar o Token Test Reduzido (De Renzi e 

Vignolo, 1962) em ambas as situações de avaliação, apesar disso, familiares relatam 
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melhora funcional de suas habilidades comunicativas diárias. Isto pode ser explicado pelo 

fato de o Token Test tratar-se de um teste pouco ecológico e com reduzidas variações 

semânticas, focando-se principalmente em conteúdos sintáticos.   

Segundo Sohlberg e Mateer (2009), muitos testes podem não ser suficientemente 

sensíveis para detectar problemas de cognição e principalmente adaptação experimentados 

por indivíduos com TCE, sendo destacado por Mansur (2008) que na avaliação funcional 

de incapacidades, é importante que se considere o efeito das diferentes deficiências, e que 

embora etiologias diferentes possam causar quadros afásicos com traços em comum, 

também podem diferir em muitos outros. 

Os resultados referentes ao desempenho do paciente no Instrumento de Avaliação 

Neuropsicológica Breve Neupsilin (Fonseca, Salles e Parente, 2009) adaptado para uso em 

pacientes afásicos pré e pós-TEM estão expostos na tabela 13. 

A Tabela 13 evidencia melhora nas funções de orientação temporal, percepção, 

memória semântica de longo prazo, memória prospectiva, repetição de palavras, 

compreensão da escrita, praxia ideomotora e resolução de problemas, após a realização da 

TEM, podendo-se justificar o aumento dos escores de L. nestas tarefas por seu melhor 

desempenho compreensivo global. 

Na avaliação pré-TEM, na tarefa de orientação têmporo-espacial, L. apresentou 

baixo desempenho de orientação temporal, localizando-se apenas quanto ao mês e tendo 

dificuldade para localizar-se quanto ao espaço.  

De outra forma, na avaliação pós-TEM, L. apresentou melhora em relação à 

orientação temporal quanto ao dia da semana, dia do mês, e fez referência a 11 quanto 

solicitado o mês, apesar de ainda apresentar escore z abaixo do esperado para sua idade e 

escolaridade. Em relação ao ano, referiu 2005, podendo estar relacionado com o acidente 

nesse período. Quanto à orientação espacial, L. localizou-se adequadamente em local 

(consultório), cidade e país, demonstrando melhora nestes aspectos pós-terapia, mas ainda 

demonstrando escores rebaixados quando comparados à população de mesma idade e 

escolaridade. 
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Tabela 13  

Resultados do Instrumento de Avaliação Neuropsicológica Breve NEUPSILIN Pré e 

Pós-TEM 

Função avaliada Escore z Pré-TEM Escore z Pós-TEM 

Orientação temporal  -7,04 -2,17 

Orientação espacial <-1,5 <-1,5 

Atenção - - 

Percepção -3,85 -0,08 

Memória de trabalho - - 

Memória verbal episódico-semântica - - 

Memória semântica de longo prazo -17,9 -8,86 

Memória visual de curto prazo 0,35 -2,87 

Memória prospectiva - 0,53 

Habilidades aritméticas - - 

Linguagem automática <-1,5 <-1,5 

Nomeação <-1,5 <-1,5 

Repetição -61,38 -30,61 

Compreensão -7,53 -7,53 

Processamento de inferências <-1,5 <-1,5 

Leitura - - 

Compreensão da escrita -7,42 0,26 

Escrita espontânea - - 

Escrita ditada - - 

Escrita copiada 0,15 0,15 

Praxias ideomotora <-1,5 0 

Praxia reflexiva 0,78 0,78 

Praxia construtiva -2,06 -2,06 

Resolução de problemas - -2,66 

Funções executivas - - 
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O paciente não conseguiu responder às tarefas de atenção, memória de trabalho, 

memória verbal episódico-semântica, habilidades aritméticas, leitura, escrita espontânea e 

ditada e funções executivas em ambas as avaliações (pré e pós-TEM). Esses resultados 

corroboram com os achados de Sohlberg e Mateer (2009) que referem que as estruturas e 

circuitos envolvidos nos processos da atenção, memória e funções executivas estão 

interligados e facilmente desorganizados após TCE pelas forças de aceleração-

desaceleração, afetando profundamente as funções diárias do indivíduo, e mesmo um 

comprometimento leve destas funções pode resultar em déficit significativos nas tarefas do 

dia a dia. 

Nas tarefas de linguagem oral, na avaliação pré-TEM, o paciente demonstrou 

evidentes dificuldades na  inibição verbal (sequências automáticas), porém, na avaliação 

pós-TEM apresentou melhora na iniciativa para as respostas, não necessitando de pistas, e 

demonstrou maior controle inibitório, apesar do resultado quantitativo (escore z) 

permanecer o mesmo.  

A motivação gerada pela percepção de estar se comunicando através de atividades 

musicais e conseqüente melhora nas respostas, vem ao encontro da teoria de Samson, 

Dellacherie & Platel (2009), que destacam o poderoso e duradouro efeito de memória de 

reforço para estímulos musicais aumentando os benefícios potenciais de estímulos 

utilizando a música na reabilitação de pacientes com lesão cerebral, suscitando a 

experiência emocional e a escuta musical e veiculando a uma representação conceitual 

acessível aos pacientes.  

Na tarefa de repetição apresentou maior facilidade na pronúncia de palavras mono e 

dissilábicas (quem, neve, pavão, casa, me, prina, kabar), mas permaneceu com escore 

rebaixado. Salienta-se, entretanto, que apesar da inadequação e ininteligibilidade na 

pronúncia devido á dispraxia, observou-se que L. obedeceu o número de sílabas das 

palavras maiores (crocodilo-“itiação”/ restaurante-“melasandra”). Estes resultados quando 

comparadas as avaliações concordam com Sohlberg e Mateer (2009) que referem que a 

eficácia de uma intervenção pode ser medida através da comparação de desempenho do 

indivíduo com ele mesmo através de testes, escalas e tarefas funcionais, apesar da 
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dificuldade na mensuração e eficácia mais global através de caso único, destacando aqui a 

análise qualitativa de respostas e possíveis estratégias usadas. 

O fato de os estímulos utilizados na TEM terem sido visuais com significado 

acompanhados de palavras, pode ter contribuído tanto para o resultado na compreensão 

escrita quanto para as estratégias de resposta usadas na avaliação final, onde evidentemente 

faz referência ao aspecto fragmentado da linguagem escrita. Conforme Bruna & Suhevic 

(2006), a leitura de adultos fluentes para palavras familiares é feita através do todo, porque 

reconhecem facilmente a palavra inteira como uma unidade única, contudo, na condição de 

lesão cerebral pode ser necessário recorrer à identificação seqüencial das letras, 

constituindo uma estratégia compensatória.  

Portanto, na avaliação inicial L. apresentou alterações expressivas relativas à 

repetição e nomeação, mas com alguma preservação em sequências automáticas. Quanto à 

compreensão revelou dificuldade na compreensão de frases e material complexo, 

apresentando um melhor desempenho em tarefas de conversação, fala espontânea e 

compreensão de palavras. Na leitura, L. conseguiu emparelhar letras, números e identificar 

palavras, mas na leitura oral seu desempenho foi bastante alterado, assim como na escrita, 

onde assinou seu nome e copiou a frase letra a letra. Na atenção, memória, funções 

executivas, habilidades aritméticas e resolução de problemas, L. apresentou severa 

dificuldade, apresentando um melhor desempenho em percepção. 

Já na avaliação pós-TEM L. apresentou melhor desempenho em orientação 

temporo-espacial, percepção, memória, linguagem oral, estando a compreensão em 

evidência nos testes funcionais e nos resultados e respostas de toda a avaliação, linguagem 

escrita, praxias e resolução de problemas, tendo permanecido com os mesmos resultados 

em atenção, habilidades aritméticas e funções executivas.  

Estes resultados mostram que apesar de estudos comprovarem que o cérebro é um 

órgão plástico e que logo após uma lesão ele é capaz de reorganizar-se, formando a base da 

recuperação funcional (Sohlberg e Mateer, 2009), a verificação da funcionalidade da 

comunicação de L. pode oferecer indícios de que o investimento em qualquer tempo e em 

diferentes abordagens terapêuticas podem determinar mais qualidade de vida e interação 

familiar e social. 
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Conclusões 

 

Conforme resultados, L. demonstrou melhora na linguagem oral, linguagem escrita, 

orientação têmporo-espacial, percepção, memória, praxias e resolução de problemas 

provavelmente impulsionados pelo melhor desempenho compreensivo e mais iniciativa 

para a comunicação. A motivação para a terapia de linguagem, a auto-percepção de 

eficiência e o esforço evidenciados impulsionaram L. para dar continuidade aos 

atendimentos, desejar uma melhor comunicação oral, permitir-se perceber suas dificuldades 

e possibilitar traçar planos terapêuticos com sua participação de forma mais ativa. 

A TEM adaptada desempenhou um papel de facilitador e desencadeador de 

interesse comunicativo, já que, pelo seu caráter melódico passou a acessar a linguagem de 

L. via estruturas do HD com maior preservação pós-TCE. A combinação de figuras, 

palavras, melodia e quando necessário fichas coloridas, foram determinantes para 

estabelecer o caráter mais concreto de estimulação e promover a melhora no desempenho 

prosódico, na dispraxia de fala, na iniciativa de comunicação e compreensão 

contextualizada.  

Enfim, este estudo de caso permitiu refletir que a TEM em quadros afásicos de 

compreensão pode não ser a “opção-ouro” para determinar o processo terapêutico final, 

mas pode ser o desencadeador de motivação, desejo comunicativo, controle inibitório, e 

auxiliar nos quadros de dispraxia presentes nestes casos e concorda com  Gottfried, 

Marchina, & Norton (2009), que destacam que o importante não deve ser descrever uma 

metodologia ideal, mas sim métodos adicionais que complementem os que já existem e que 

não há instrumento que possa identificar de forma perfeita as relações cérebro/linguagem. 
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