
 

 

Association Internationale Aphasie (AIA) 

 

Afasia é uma alteração de linguagem.  

Pessoas que sofrem de afasia podem ter problemas para falar, 

entender, ler, escrever e fazer contas. A causa da afasia é 

sempre uma lesão cerebral. Na maioria dos casos um derrame, 

acidente ou um tumor podem causar a afasia. Uma pessoa 

sofre um derrame quando a circulação sanguínea no cérebro é 

interrompida repentinamente. Isto pode acontecer de duas 

formas: uma artéria pode ser bloqueada ou pode começar a vazar sangue.  

Bloqueios: Resultam de um engrossamento da parede vascular (trombosis) 

ou devido a um coágulo de sangue (embolismo) pode bloquear uma artéria. 

Isto é chamado de Infarte Cerebral.  

 

Vazamento: Um aumento localizado pode se formar dentro da artéria 

(aneurisma); este tecido pode se tornar poroso ou começar a derramar. Isto é 

chamado hemorragia cerebral.  

 

Médicos na maioria chamam derrame de AVC: um Acidente Cerebral Vascular.  

A linguagem tem um papel importante na nossa vida diária. Nos podemos falar 

com outras pessoas, nos podemos ler jornais, nos trabalhamos e nos 

aprendemos. Nos também usamos a linguagem para formular nossos 

pensamentos e para fazer planos para o futuro.  

Pessoas que sofrem de afasia podem ter problemas em muitas situações que 

antes da afasia eram muito normais:  



 Ter uma conversa.  

 Falar perto de outras pessoas ou em um ambiente ruidoso  

 Ler um livro, jornal ou revista, ou até mesmo sinais de trânsito.  

 Entendendo e contando piadas  

 Entendenddo programas de televisão e de rádio  

 Escrevendo uma carta ou preenchendo um formulário 

 Fazendo uma ligação telefônica  

 Fazendo contas, lembrando números ou lidando com dinheiro -Dar o 

seu nome ou o nome de outras pessoas da família  

Pessoas que tem afasia possuem dificuldades com linguagem, elas não são 

loucas!  

 

A maiorida das pessoas que sofrem com afasia acham que a 

vida delas mudou muito. Coisas que costumavam ser fáceis 

anteriormente, agora levam mais tempo e esforço. Muitas 

pessoas que sofrem com afasia se sentem inseguras e se 

preocupam sobre o futuro. Ajuda e suporte são muito 

importantes. Encontrar outras pessoas que sofrem com afasia 

também pode ajudar. Pois pessoas com afasia entendem 

umas as outras até mesmo sem palavras.  

O que você mesmo pode fazer?  

 Conte para as pessoas que você tem afasia.  

 Use um cartão com você explicando o que afasia significa.  

 Tente fazer ficar claro o que você quer dizer através de gestos, 

desenhos ou apontando caso falar esteja difícil.  

 Peça ajuda para amigos e familiares.  

 Planeje antes, prepare-se para uma conversação em pensamento ou 

com anotações.  

 Divida as suas preocupações com outros, não fique se preocupando 

demais.  
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