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AFASIA

"A Afasia é uma perturbação adquirida

devido a uma lesão do sistema nervoso

central, que afecta a capacidade de

compreender e formular linguagem.

É uma perturbação

multimodal, representada por alterações

diversas: compreensão e expressão

oral, leitura e escrita”.

(Rosenbek, La Pointe e Wertz, 1989)



AFASIA - DEFINIÇÃO

QUAL O IMPACTO DA
AFASIA?

Tradicional

Problema 
Linguagem

Lesão 
cerebral

Funcional

Contexto 
diário

VIDA!!

Consequências

Individual, casal
, família

Trabalho, finanç
as, educação

Amizades, inter
esses, lazer



20%

80%

sim

não

SABIA QUE CERCA DE 80% DAS PESSOAS* 
NÃO CONHECE A PALAVRA AFASIA?

*Questionário de rua realizado a 184 Sujeitos, de idades compreendidas entre os 18 e os 87 anos, de 
todos os níveis de escolaridade, em Évora, nas comemorações do Dia do Doente com AVC de 2014.

INCLUSÃO??



ALEXIA
Perturbação das competências de leitura devido a lesão

cerebral.

AGRAFIA
Perturbação das competências de escrita devido a lesão

cerebral.



DISARTRIA

“ Alteração motora da fala. Os músculos da boca, face e

sistema respiratório tornam-se mais lentos, fracos ou mesmo

apresentar ausência de movimentos, após lesão neurológica.

O tipo e a severidade da disartria dependem da área

afectada do sistema nervoso.”

American Speech- Language-Hearing Association, 2007



“É uma perturbação da articulação devido a uma lesão

cerebral que resulta da incapacidade para programar o

posicionamento correcto e a sequenciação de movimentos

dos músculos responsáveis pela fala para a produção

voluntária dos fonemas.”
(Darley, 1968)

Apraxia do Discurso



Podem Afetar:

Perturbações Neurológicas Adquiridas 
da Comunicação

Crianças Adolescentes Jovens adultos Adultos Idosos



Linguagem 
oral e 

escrita
Fala

Motricidade 
Orofacial

Comunicação 
Não-Verbal

O Terapeuta da Fala 
realiza:

Avaliação

Intervenção

Nas Perturbações Neurológicas Adquiridas 
da Comunicação



Terapia da Fala 
neste Hospital 

nas 
Perturbações 
Neurológicas

Unidade de 
Convalescença 
(UC-RNCCI)

Serviço de 
Medicina Física 
e Reabilitação 

(MFR)



Unidade de Convalescença (RNCCI) 

1 Terapeuta da Fala

• Avaliação  de casos de etiologia neurológica

• Intervenção em contexto de internamento 

• Intervenção em equipa

• Intervenção Terapêutica Direta

• Intervenção Terapêutica Indireta junto do Cuidador

(familiares ou amigos)

Como chegar:
(Através da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados)



Unidade de Convalescença (RNCCI) 



Medicina Física e Reabilitação

Como chegar: (através dos serviços de saúde)
•Consulta de Fisiatria
•Consulta de Reabilitação Pediátrica

2 Terapeutas da Fala

• Avaliação de casos de etiologia neurológica 

• Intervenção Terapêutica Direta

• Intervenção Terapêutica Indireta

Crianças Adolescentes Jovens adultos Adultos Idosos



Medicina Física e Reabilitação



Testemunhos
“O braço dói-me e a Fala não…”

“Sentimo-nos sozinhos e os únicos a ter esta 
incapacidade…”

“Não consigo dizer tudo até ao fim.”

“As coisas não saem da boca como eu quero”   ”

“Chorei muitas vezes…”



Testemunhos
“Eu sei o que quero e quem sou, mas não o 

consigo dizer…”

“Perdi a minha razão…”

“ Eu sabia que precisava de ser ajudado. 
Naquela altura, os outros eram ‘franceses’. 
Como é que uma pessoa de um momento para o 
outro não sabe ler? Como é que é possível? Eu 
nunca pensei que fosse possível.”



“Se perdesse todas as minhas 
capacidades, 

todas elas menos uma,
escolheria ficar com a 

capacidade de 
comunicar, porque com ela 

depressa recuperaria tudo o 
resto… “

Daniel Webster 



JÁ PENSARAM?
… quantas conversas , quantas decisões 

tomamos, quantas escolhas fazemos, quantos 
pensamentos transmitimos, por dia? 

E a pessoa com Dificuldades de 
Comunicação?

… quantas conversas, quantas decisões 
tomam, quantas escolhas fazem, quantos 

pensamentos transmitem, por dia?
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