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Resumo 
 

A afasia é um distúrbio na produção e compreensão da linguagem decorrente de lesão 

estrutural adquirida no sistema nervoso central. Pode ser causada por acidentes vasculares 

cerebrais, tumores ou traumatismos cranianos. O paciente diagnosticado com afasia pode 

apresentar dificuldades na produção e compreensão da linguagem, prejudicando a 

comunicação com seu grupo familiar e social. No caso da população bilíngue, há ainda a 

dificuldade para acessar e selecionar a língua como um todo ou selecionar uma delas, no 

momento de falar, ler ou escrever. 

Diferente dos estudos sobre a linguagem na população afásica monolíngue, os estudos 

referentes à afasia em bilíngues ainda são escassos, quase inexistentes, no Brasil. No nível 

internacional, a literatura é bem mais abrangente em relação a este tópico, mas apresenta 

aspectos socioeconômicos, culturais e de linguagem diferentes do nosso país. Estes estudos, 

porém, são desenvolvidos em sua maioria por especialistas de outras áreas que não a 

lingüística, como psicologia, neurologia e fonoaudiologia, cujo foco nem sempre se centraliza 

na linguagem. Assim, tem-se a necessidade de um estudo que enfatize as questões ligadas à 

produção e à compreensão de aspectos linguísticos incluindo os semânticos e discursivos, 

bem como a proposta de uma bateria de testes e tarefas de acordo com a realidade sócio-

cultural e econômica brasileira, a fim de se obter maior fidedignidade na sua aplicação. Dessa 

forma, o presente estudo pretende analisar o processamento linguístico em grupos adultos 

saudáveis e afásicos, mono- e bilíngues, comparando-o ao desempenho em tarefas de 

avaliação neurolinguística e neuropsicológica. 

Para isto, inicialmente, será desenvolvido um estudo de caso com um paciente afásico, do 

banco de dados GNEC, vítima de um AVC do hemisfério esquerdo. Serão utilizados testes de 
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avaliação da linguagem, em fase de preparação pelo GENP (Grupo de Estudos em 

Neurolinguística e Psicolinguística), e testes neuropsicológicos de memória e funções 

executivas. No presente momento, o estudo passa pelo processo de revisão de literatura para 

elaboração das tarefas no nível da palavra e do texto para que se possa mensurar as 

habilidades linguísticas da população investigada. Da mesma forma, encontra-se em 

desenvolvimento um estudo de caso, que permitirá validar as tarefas.  


