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Introdução 
 

A área da linguagem no ambiente hospitalar vem se ampliando, difundindo e 

diversificando progressivamente seu campo de estudos e práticas. As alterações da linguagem 

podem ter características de perda da naturalidade ou inteligibilidade da comunicação. A 

afasia é uma das patologias de linguagem mais complexa, gerando muitos questionamentos 

entre os profissionais que trabalham na reabilitação do sujeito afásico, que devem entender e 

ter a distinção bem clara entre afasia e o sujeito afásico (Prestes, 1998). Nesse contexto, cabe 

ao fonoaudiólogo a responsabilidade sobre a identificação e o estabelecimento do programa 

de intervenção para a melhoria da comunicação do paciente durante os diversos momentos de 

manifestação, evolução e tratamento da doença.  

O presente projeto direciona o acadêmico para que, a partir da realidade concreta 

vivenciada em ambiente hospitalar, estabeleça conflitos cognitivos na realidade de atuação e 

busque os conhecimentos necessários para intervir sobre a mesma. A partir disso, possibilita a 

formulação de hipóteses de solução para o problema em estudo, nas quais o aluno utiliza a 

realidade para aprender, ao mesmo tempo em que se prepara para transformá-la através de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Logo, isso significa o desenvolvimento de 

conhecimento e experiência através do vínculo pedagógico estabelecido por meio do 

aperfeiçoamento teórico-prático do acadêmico. 

 
Metodologia 
 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão são realizadas na Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e na internação SUS do Hospital Santa Clara, 
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Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre. Foram realizadas avaliações a beira do leito, 

na área de afasia, de todos os pacientes encaminhados pela equipe médica, sob o sistema de 

consultorias, de janeiro a junho de 2011. As atividades foram realizadas três vezes por semana na 

internação adulto do SUS no referido hospital. 

A avaliação da linguagem expressiva e compreensiva é feita pela aplicação do 

protocolo de Avaliação Breve das Afasias, adaptado de Assessment in Speech Language 

Pathology (Shipley, Mcafee, 1992). Após as avaliações e estabelecimento de hipóteses de 

diagnóstico fonoaudiológico, foram realizadas orientações ao familiar/cuidador, visando à 

otimização do tempo e a especificidade da clientela atendida, cuja população apresenta 

dificuldade de acesso cultural, social e físico. Para a análise dos dados, foi elaborado um 

banco no software Microsoft Office Excel 2003, formulado com 20 variáveis, que buscaram 

retratar a linguagem do paciente com o intuito de chegar ao seu diagnóstico. As variáveis 

foram analisadas utilizando-se média e frequência absoluta. 

 

Resultados e Discussão 

 

Foram avaliados doze pacientes, sendo oito do sexo masculino. A faixa etária variou 

de 47 a 79 anos, com a média de 47,75 anos. Houve o predomínio de doenças neurológicas 

como patologias de base: 58,33% Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCi), 8,33% 

Paralisia Cerebral, 8,33% Parkinson, 8,33% Neurossarcoidose, 8,33% Neurotoxoplasmose e 

Astrocitoma 8,33%. 

Afasia Transcortical Motora (ATM) foi diagnóstica em 28,57% dos pacientes com 

diagnóstico de AVCi. ATM caracteriza-se por linguagem expressiva espontânea muito 

reduzida (não-fluente) e repetição com desempenho bastante melhor. A expressão é lenta, 

breve e realizada com esforço. A compreensão está relativamente preservada, embora não seja 

perfeita e apresente alterações centradas nos materiais complexos e sequenciais. A 

denominação está alterada e pode ser marcada por fenômenos de perseveração (Silva, 2009).  

A Disartria, segundo Darley et. al. (1969), é um distúrbio de fala, resultante de 

alterações no controle muscular dos mecanismos envolvidos em sua produção, acarreta 

alterações na emissão oral, devido a uma paralisia, fraqueza ou falta de coordenação dos 

músculos da fala. Essa alteração foi identificada em 25% dos pacientes avaliados. Um 

paciente (8,33%) apresentou afasia de compreensão. Na Afasia de Compreensão ou Afasia de 

Wernicke os indivíduos não conseguem compreender o que lhes é dito. Emitem respostas 
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verbais sem sentidos e também não conseguem demonstrar compreensão através de gestos. 

Apesar de possuir uma fala fluente, ela também não tem sentido, pois não compreendem o 

que eles mesmos dizem (Leão, 2011).  

 

Conclusão 

 

Nesse projeto, o qual ainda está em desenvolvimento, o acadêmico aproxima-se da 

realidade da comunidade sendo instigado à pesquisa e à busca da resolução da complexidade 

do atendimento no Sistema Único de Saúde. Baseando-se no exposto, julga-se estarmos 

cumprindo com os objetivos do projeto, oportunizando ao estudante a ampliação e a 

transferência dos conhecimentos e a troca com a sociedade. O contato direto com as 

alterações de linguagem apresentadas por um paciente com comprometimento neurológico, 

desenvolve conhecimento e experiência por meio da potencialização da relação teórico-

prática. 
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