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Com relação a uma das seqüelas mais associadas ao 

AVC, encontramos a Afasia, que é um comprometi-

mento da linguagem, seja da produção ou compre-

ensão de fala, leitura e/ou escrita. Nessa, o paciente, 

por vezes, fala e não consegue ser compreendido 

por não conseguir transpor para a fala o que pensa 

ou por não entender o que lhe solicitam. A terapia é 

direcionada a reabilitação das competências da co-

municação e a família é a grande moduladora do 

processo.  

Nessas situações, o primordial é considerar o indiví-

duo e: 

1. Não falar mais alto. pessoas com Afasia não 

são surdas, têm apenas dificuldades de compreen-

são. 

2. Não infantilizar o discurso, lembrando-se que 

tem adultos à sua frente e não uma criança. 

3. Não ignorar quando tentarem falar. 

4. Ter paciência! O discurso pode demorar mais a 

surgir e é preciso dar tempo à pessoa. 

 

Use gestos, expressões faciais e objetos, se necessá-

rio for para ajudar na comunicação. 

  



O envelhecimento é um processo fisiológico 

pelo qual todos nós devemos passar, no entan-

to alguns indivíduos passam por alterações 

clínicas que provocam maior instabilidade na 

sua qualidade de vida.  

Envelhecer não é sinônimo de adoecer; da 

mesma forma, uma doença sinalizada não 

precisa definir como será a sua vida desse 

ponto em diante. 

No âmbito da Fonoaudiologia, a fala, a lin-

guagem, a voz e a deglutição, podem, embora 

não devam, apresentar alterações. 

Levando em consideração essas afirmativas, 

reflita sobre as seguintes proposições e fique 

atento. Caso elas ocorram com freqüência ou 

você tenha dúvidas a respeito, nos procure 

para uma avaliação: 

REFLETINDO SOBRE MIM... 

 As pessoas demoram para me entender 

por causa da minha voz?  

 Em lugares barulhentos, não consigo 

ser escutado? 

 As pessoas questionam se eu tenho 

algo na voz? 

 Preciso fazer força para minha voz 

sair? 

 Minha voz limita minha vida social e 

pessoal? 

 Meu problema de voz me chateia? 

 Me sinto excluído das conversas por 

causa da minha voz? 

 Não consigo prever quando a minha 

voz vai sair clara? 

 Minha voz faz com que eu me sinta em 

desvantagem? 

 Meu problema de voz me traz prejuízos 

econômicos? 

 Evito falar ao telefone porque quase 

nunca me entendem? 

 

 

 

 

Alterações na deglutição,  também são freqüentes no 

envelhecimento e, em indivíduos que possuem doen-

ças neurológicas, câncer de cabeça e pescoço, trau-

mas de face, entre outros, por isso, fique atento a 

sinais e sintomas como: 

 Sempre apresento tosse ou espirro antes, du-

rante ou após comer ou beber? 

 Engasgo, pelo menos, 1x por dia? 

 Sinto como se houvesse algo parado na gar-

ganta? 

 As pessoas falam que eu me alimento muito 

devagar? 

 Minha voz muda ou some ao comer ou beber 

algo? 

Fonte: Conselho Regional de Fonoaudiologia do Rio de janeiro. 
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