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Mind7

 Software direcionado para terapeutas da fala

 Baseado na metodologia “Computer Assisted
Treatment” (Chapey, 2001)

 Ferramenta de intervenção ao nível das
competências de leitura e escrita

 Público-alvo: indivíduos com afasia
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 A  Afasia

A afasia pode ser definida como uma alteração
adquirida da linguagem, de causa neurológica,
caracterizada pelo comprometimento linguístico
da produção e compreensão de material verbal,
da leitura e da escrita (Chapey, 2008). Grande
parte dos indivíduos afásicos apresenta a leitura
e escrita alteradas, contudo, o impacto das
alterações ao nível da comunicação oral revela-
se, normalmente, uma prioridade no processo de
reabilitação (Chapey, 2001).
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Sociedade atual
 Emergência de novos modelos de interação

(bips, computador, telemóvel, redes sociais)
 Tecnologias com um papel fulcral nas atividades

de vida diária: teletrabalho, pagamento de
contas no multibanco, compras via internet,
assinatura digital de documentos, etc…

 Alterações ao nível da leitura e escrita assumem
hoje em dia consequências bem mais agravantes
na funcionalidade/autonomia do sujeito com
afasia.
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Tecnologia e Afasia 
 Utilização de computadores promove a

recuperação de algumas características do
discurso (ex.: emprego de verbos)

 Equipamentos informáticos constituem um
sistema alternativo de comunicação para
pessoas com dificuldades ao nível da expressão

 Suportes informáticos proporcionam feedback
auditivo, promovendo uma melhor
discriminação dos fonemas
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Software – aspetos a considerar

 Tipo de atividades: simples e intuitivas

 Tipo de palavras: nomes e verbos (maior facilidade na aquisição)

 Frequência das palavras: realidades concretas do dia-a-dia
(objetos) e ações familiares

 Instruções: curtas e simples, com suporte áudio e gráfico

 Reforço visual nas palavras: pacientes com afasia acedem mais
facilmente ao significado com suporte gráfico/visual

 Reforço auditivo nas palavras: facilita o acesso ao significado

 Duração das atividades: sessões curtas de treino repetidas com
frequência

Bybee (2001); Chapey (2001,2008); DMS (2000)



• 5  Atividades 
• 30  Exercícios por atividade
• Reforços visuais e auditivos
• Pistas visuais e auditivas

• Sistema de recompensa
•Gravação de dados
•Análise dos resultados da sessão
•Acesso direto

















Sistema de recompensa



Registo de resultados



Registo de resultados



Mind7

Mind7

Modelos de intervenção ao nível da 
leitura e escrita 

Potencial tecnológico

Ferramenta de trabalho

Registo de resultados continuado 
no tempo

Estratégia para a promoção da 
motivação e autonomia do paciente



Referências Bibliográficas:

Bybee, J. (2001). Phonology and language use. Cambridge.
Chapey, R. (2001). Language Intervention Strategies in Aphasia and
Related Neurogenic Communication Disorders. New York:
LippincottWilliams & Wilkins.
Chapey, R. (2008). Language interventionstrategies in aphasia and
related neurogeniccommunication disorders. New York:
LippincottWilliams &Wilkins.
Direção-Geral de Saúde (2000). Viver após um acidente vascular
cerebral. Lisboa: Grafifina.


