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Resumo 

 

Com a expectativa média de vida dos brasileiros aumentando, as pesquisas relacionadas 

ao envelhecimento se tornam cada vez mais necessárias. A Doença de Alzheimer (DA) 

tem sido um dos grandes temas de debate mundial. A ciência busca métodos que 

posterguem o aparecimento da doença e a diagnostiquem o mais cedo possível para que 

possam ser criadas terapias que revertam o quadro demencial. A psicolinguística, aliada 

a disciplinas como a neurologia, a fonoaudiologia e a psicologia, busca ajudar neste 

diagnóstico detectando os déficits de linguagem que aparecem nas fases iniciais da DA. 

A literatura aponta para déficits semânticos (de nomeação, categorização e associação 

de conceitos) e discursivos. No entanto, poucos são os estudos que avaliam a situação 

da população brasileira. Isto se dá principalmente pela falta de instrumentos adaptados e 

criados para este fim. Portanto, o presente estudo trabalhou na criação de uma tarefa de 

avaliação da capacidade de associação de conceitos, com o objetivo de detectar os 

déficits associados a essa capacidade, retratados na literatura como sintomas do 

aparecimento da DA. A tarefa tomou por base tarefas aplicadas à população de outros 

países, nas quais solicita-se aos participantes que façam associações semânticas entre 

conceitos. Alguns estudos postulam que pessoas com a DA perdem a noção de 

categorias, logo, não conseguem associar conceitos, como classificar cachorro e gato 

como animais. Nesta comunicação serão apresentadas as teorias que abordam os 

esquemas semânticos ativados na associação de conceitos, os critérios que foram 

levados em conta para a construção da tarefa, a partir dos testes pilotos desenvolvidos.  

Também apresentar-se-ão resultados preliminares da aplicação desta tarefa. 
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