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Nacional 

Definição O que é afasia 
e o que se pode fazer 

A afasia é uma perturbação na lin-
guagem que dificulta a expressão 
oral, a compreensão do que é dito, a 
leitura e a escrita. Surge quase sem-
pre no ãmbito de um acidente cardio-
vascular (AVC), ou seja, resulta de 
uma lesão neurológica que não afeta 
a Inteligência, mas sim a capacidade 

 

para comunicar. Nem sempre tem 
cura, mas a terapia da fala pode aju-
dar a recuperar parte das capacida-
des perdidas, sobretudo se for inten-
siva e feita logo após a lesão. É ainda 
possível encontrar formas alternati-
vas de comunicação e de mediação 
de conflitos, bem como tratar os ca-
sos de depressão. Estima-se que 
mais de 70% das pessoas com afasia 
crónica sofram de depressão. 

 

 

 

  
 

 

Afasia AVC é a maior causa. Terapia da fala ajuda a 
recuperar faculdades, mas não é suficiente 

A cada 
hora unia 
pessoa 
perde 
a fala 
Alexandra Figueira 

afigueira@jn.pt  

► A estimativa é da Sociedade Por-
tuguesa do Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC). todos os anos, oito mil 
pessoas sofrem de afasia, uma per-
turbação da linguagem que dificul-
ta a expressão oral e a compreen-
são do que os outros dizem, bem 
como a capacidade para escrever e 
ler. Não existem estatísticas ofi-
ciais, mas as estimativas indicam 
que, a cada hora que passa, uma 
pessoa perde ou vê reduzida a ca-
pacidade para processar lingua-
gem. Extrapolações feitas pelo Ins-
tituto Português da Afasia (IPA, 
uma organização solidária especia-
lizada na recuperação destas pes-
soas). apontam para que, hoje, 40 
mil portugueses vivam com afasia. 

A principal causa é o acidente 
vascular cerebral, diz o neurologis-
ta e secretário da Sociedade do 
AVC, Vítor Tedim Cruz. "A afasia 
surge quando existem lesões no 
hemisfério esquerdo do cérebro, 

Dificuldade em 
processar linguagem 
atinge oito mil/ano 

onde se encontram as estruturas 
que suportam a linguagem", expli-
cou. Quanto mais grave for o AVC, 
pior poderá ser a afasia. 

Depois de quantificado o grau 
de afasia, deve delinear-se a reabi-
litação. "Se puder reganhar o fun-
cionamento anterior, o treino deve 
ter esse objetivo. Mas se virmos 
que nunca irá recuperar, devem 
encontrar-se alternativas de co-
municação, através de imagens. 
por exemplo", disse. 

O tratamento passa sobretudo 
por terapia da fala, que deve come-
çar o mais depressa possível, mas 
Tedim Cruz lamenta que o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) não tenha 
terapeutas suficientes para que os 
tratamentos tenham a duração e a 
frequência necessárias. "É um pro-
cesso longo, os resultados podem 
surgir passado um ano ou dois", as-
segura. Com  uma agravante: se a 
terapia for mal feita, o cérebro pode 
perder qualquer possibilidade de 
recuperar. 

Tedim Cruz realçou, ainda, a im-
portância do tratamento emocio-
nal, já que são comuns casos de de-
pressão, baixa autoestima e confli-
to. E esta a área de intervenção do 
IPA, que ajudou Mônica Barroso a 
recuperar autonomia, depois de 
um forte AVC.• 

Recuperação 
Ex-professora 

da UMinho reganha 

autonomia no IPA 

"Deixei 
de saber 
escrever. 
\em 
o meu 
nome" 

Mónica viveu um 

"horror", mas hoje é 
voluntária na Refood 
de Viana do Castelo 

Durante uma hora, Mónica Barroso conversou com o IN. Descreveu a 
gravidade do AVC que a deixou com fortes sequelas, há nove anos, ti 
nha ela -10, e o que tem sido a sua batalha para recuperar a vida. "Foi 
horrível, um horror, fiquei zangada, frustrada", garante. Custa a acre 
ditar, vendo a garra com que se esforça para comunicar, mas há uns 
anos, esta conversa teria sido difícil, ou impossível. Apesar dos trata 
mentos de terapia da fala no hospital de Viana do Castelo e no Instituto 
Português da Afasia (IPA), ainda hoje lhe acontece as palavras desorga 
nizarem-se no pensamento. Mónica sabe o que quer dizer, a Inteligên-
cia desta antiga docente na Universidade do Minho ficou intocada, 
mas a língua emperra, as palavras não saem. Há nove anos, perdeu 
parte da expressão. Os pais e a filha ajudaram na, mas a comunicação 
era difícil. "A minha mãe dizia-me para escrever, mas eu deixei de sa-
ber escrever, nem o meu nome!". No bloco de notas, as letras eram 
como a fala. Ficavam presas. A frustração acumulava-se, mas Mónica 
reconhece uma grande vantagem: nunca teve vergonha de falar, seja 
com a família seja na rua, a pedir um café. Algumas pessoas com-
preendem, têm paciência. Outras reagem mal, viram costas, mas ela 
segue o seu caminho, nunca se isolou. A dada altura, teve alta do hos 
pitai - Já tinha recuperado o que havia a recuperar - mas a afasia ainda 
a dominava. "Estava farta, deprimida". A sua atitude só começou a 
mudar quando encontrou o Instituto Português da Afasia (IPA) no Fa 
cebook. "Fui a uma sessão e foi completamente diferente do que eu ti-  
nha no hospital, para melhor! Falámos dos meus projetos para a vida e 
eu comecei a fazer planos", descreve. Hoje conduz um carro adaptado. 
é voluntária na Refood de Viana, sente-se autónoma, capaz. É esta uma 
das vertentes que Paula Valente, que há um ano se despediu do em-
prego como terapeuta da fala e fundou o IPA, mais trabalha com os pa-
cientes. Implica envolver a familia, mediar conflitos, incentivar a criar 
um novo projeto de vida. "O foco não é a afasia, é a vida da pessoa. Ve 
mos o que a doença mudou e o que podemos fazer para a melhorar", 
diz. Hoje, é isso mesmo que o IPA faz a 32 pessoas. Nem todas podem 
pagar o custo total, pelo que o próximo desafio de Paula Valente é criar 
um negócio social. Para isso, está a participar num projeto da Área Me 
tropolitana do Porto. O resultado deverá chegar no verão. 
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