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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Segundo Lapointe et al. (2005) a
afasia é um déficit na comunicação, sendo mais frequente em indivíduos acometidos por
Acidente Vascular Cerebral (AVC), caracterizada pela dificuldade que o indivíduo tem
de compreender e se expressar. Além de afetar na compreensão e na expressão do
indivíduo, ela afeta também nas atividades diárias, no convívio familiar e no convívio
social. Segundo Pelosi et al. (2005) a comunicação alternativa pode auxiliar muitos
indivíduos com afasia de expressão, podendo facilitar muito na sua comunicação,
compreensão e expressão. O objetivo desse estudo foi desenvolver um instrumento de
comunicação alternativa através de um alfabeto montado e de algumas palavras que
podem ser mais comuns no dia-a-dia desses indivíduos, sendo assim, facilitando para
que consigam demonstrar o que estão sentido e precisam no momento, podendo também
auxiliar estimulação cognitiva por fazer com que o indivíduo procure as letras/números
para conseguir montar o que deseja expressar no momento. MATERIAL E
MÉTODOS: Foram confeccionadas as letras do alfabeto, números de 0 à 9 e algumas
palavras que são mais comuns no dia-a-dia, com EVA e coladas em pedaços de
madeira. No total, foram confeccionadas 80 peças entre as letras do alfabeto, números e
palavras. RESULTADOS E DISCUSSÕES: De acordo com os objetivos propostos, a
comunicação alternativa, segundo Pelosi et al. (2005), possibilita a comunicação por
meio de imagens, gestos, linguagens de sinais, símbolos, expressões faciais e pranchas
de alfabetos. Segundo Galvão Filho et al. (2009) a tecnologia alternativa pode ser feita
com qualquer objeto improvisado, que auxilie o individuo a realizar sua atividade. O
instrumento desenvolvido será doado para a clínica escola de fisioterapia do Centro
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Integrado de Saúde do Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG e poderá auxiliar a
comunicação entre pacientes e terapeutas durante a reabilitação neuromotora.
CONCLUSÃO: O presente estudo teve o intuito de criar um instrumento de
comunicação alternativa que pudesse auxiliar indivíduos que apresentam afasia de
expressão. Assim, acredita-se que o material confeccionado será de grande importância,
pois poderá ajudar no tratamento dos indivíduos e também na forma de expressão e
necessidades dos indivíduos.
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