
Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de junho de 2013 

 

 
 

  

 

Um estudo do processamento semântico no envelhecimento sadio 

e na Doença de Alzheimer   

 

 

Bruna Tessaro
1
, Lilian Cristine Scherer

1
 (orientadora) 

 
1
Faculdade de Letras, PUCRS

  

 

 

Resumo 

 

Estudar o envelhecimento, os declínios cognitivos e as demências a ele relacionados é 

de grande importância, uma vez que a expectativa de vida da população brasileira cresceu 

exponencialmente nas últimas décadas. A Doença de Alzheimer (DA) foi primeiramente 

descrita em 1906 por um neurologista alemão chamado Alois Alzheimer ao observar 

alterações no tecido cerebral após a morte de uma mulher. Esta doença é o tipo mais comum 

de demências que alteram o tecido cerebral. A DA trata-se de uma doença neurodegenerativa, 

portanto, é considerada uma demência, e nos seus estágios iniciais são detectados problemas 

de linguagem e memória. O estudo da linguagem em doenças como o Alzheimer pode ajudar 

os pesquisadores a entender a estruturação do sistema semântico e do acesso lexical no 

cérebro. Desta forma, o campo da linguística tem se aliado ao de disciplinas afins, como a 

neuropsicologia, a neurologia, a fonoaudiologia, dentre outras, investigando o processamento 

linguístico, de modo a elaborar instrumentos neurolinguísticos desenhados para que se 

compreenda melhor a estruturação da linguagem no cérebro. Tais instrumentos elaborados por 

linguistas, com auxílio de especialistas de outras áreas, podem servir para detectar a Doença 

de Alzheimer nas fases iniciais por meio de alterações de linguagem, bem como estudar sua 

evolução à luz de evidências complementares advindas de outros exames, como os de 

neuroimagem. Esta pesquisa tem, portanto, dois objetivos: 1) elaborar uma bateria de testes 

neuropsicolinguísticos capaz de diagnosticar e acompanhar a evolução do desempenho 

linguístico de sujeitos com possível DA; e 2) analisar o desempenho linguístico no nível 

léxico-semântico, em populações de adultos idosos saudáveis e diagnosticados com possível 

DA. Pretende-se, assim, contribuir para os estudos da linguagem no envelhecimento sadio e 

na demência, com dados do Português Brasileiro e da realidade socioeconômica brasileira. 
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Além disso, propor-se-á um instrumento de linguagem adaptado para a realidade 

socioeconômica e linguística da região Sul e que possa detectar indícios da DA em seus 

estágios iniciais, bem como correlacionar a evolução da demência com evidências 

complementares trazidas por outros tipos de exames clínicos e neuropsicológicos. 


