
 

Título do Workshop: Comunicar na Afasia  

Formador: Maria da Assunção Coelho de Matos, Instituto Português de Afasia  
 

Data: 6 de dezembro  

Hora: 14:30 

Duração prevista: 1:30 - 2 h  

Breve descrição: A comunicação é uma capacidade básica do ser humano frequentemente 

comprometida na sequência de diferentes lesões cerebrais. Estas perturbações têm um 

impacto negativo, quer para o próprio indivíduo e seus familiares e cuidadores, quer para a 

generalidade das pessoas com quem este se relaciona, incluindo profissionais de saúde. A 

afasia é uma perturbação da comunicação, resultante de uma lesão cerebral nas áreas do 

cérebro responsáveis pela linguagem. Constitui um fator agravante do bem-estar 

biopsicossocial da pessoa que a apresenta e um entrave significativo na acessibilidade e 

comunicação aquando da prestação de cuidados de saúde, assim como no seu processo de 

reintegração sociofamiliar e profissional, dificultando os mesmos. 

Neste Workshop serão abordadas:  

a) as consequências da afasia no processo de comunicação e na vida diária de quem a 

apresenta;  

b) o processo de avaliação com o intuito de um diagnóstico diferencial;  

c) as estratégias que os parceiros de comunicação poderão utilizar para melhorar as interações 

comunicativas com pessoas com afasia nos locais de prestação de cuidados de saúde.  

 

Maria da Assunção Coelho de Matos – Nota Curricular 

 

Tem o Bacharelato em Terapêutica da Fala, desde 1990, pela Escola Superior de Saúde de 
Alcoitão. É Licenciada em Terapêutica da Fala, desde 2001, pela Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde do Porto (ESTSP).  
Fez o seu Doutoramento, na Área das Ciências e Tecnologias da Saúde, na Secção Autónoma 
da Saúde da Universidade de Aveiro, com o tema “Níveis de Actividade e Participação das 
Pessoas com Afasia: Desenvolvimento de Instrumentos de Avaliação Portugueses”. Tem o Grau 
de Especialista na área das Ciências e Tecnologias da Saúde - especialidade em Terapia da Fala, 
pela Universidade de Aveiro. Possui uma Pós-Graduação em Perturbações da Deglutição, pela 
European Society of Swallowing Disorders.  



Exerceu a sua atividade como Terapeuta da Fala, durante 26 anos, no Serviço de Medicina 
Física e de Reabilitação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). 
Simultaneamente exerceu a sua atividade como docente, na ESTSP (entre 1996 e 2005) e mais 
tarde (a partir de 2005) na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro (ESSUA), onde 
é atualmente (desde 2016) docente a tempo inteiro. É Vice-coordenadora do Curso de Terapia 
da Fala da ESSUA e Vice-presidente do Instituto Português de Afasia. 
 



 


