
Formadora: 
Dra. Marta Silva

INSTITUTO DE PSICOLOGIA E 
NEUROPSICOLOGIA DO PORTO

Rua Alexandre Herculano, 371, 2.º Esq.
4000-055 Porto

Telefone/Fax: 222 019 837
Telemóvel: 916 101 907
Web: www.ipnp.pt
E-mail: formacao@ipnp.pt

9 novembro 

10 novembro 

Duração: 

18:00h - 22:00h

9:00h - 13:00h
14:00h - 18:00h

12 horas
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12 horas

AFASIA

APRESENTAÇÃO

OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS

CONTEÚDOS

INVESTIMENTO

FORMADORA

A afasia pode constituir uma das sequelas mais incapacitantes, decorrentes de uma lesão cerebral. É vivenciada como um 
processo complexo, afetando os domínios da funcionalidade e participação social do indivíduo enquanto membro de uma 
comunidade e enquanto cidadão. 
As abordagens centradas nos défices linguísticos podem não responder às reais necessidades da pessoa com afasia. Como 
tal, a intervenção junto destes indivíduos requer cada vez mais o uso de instrumentos de avaliação e de programas de 
intervenção que enfatizem a comunicação, a funcionalidade da pessoa nas atividades do dia-a-dia e a sua participação em 
diversas áreas da vida social.

- Dotar o formando de competências para realizar uma avaliação cognitivo-linguística e comunicativa junto da pessoa com 
afasia, tendo por base a complementaridade entre o modelo médico e o modelo social de intervenção.
- Aquisição de competências para a seleção e implementação de abordagens e programas de intervenção capazes de 
responder às necessidades linguísticas e comunicativas da pessoa com afasia.
- Compreender e desenvolver competências de intervenção, tendo por base a adequação da abordagem terapêutica aos 
níveis de atividade e participação do indivíduo.

Profissionais e estudantes de Terapêutica da Fala, e outros profissionais mediante análise curricular.

- Modelos de intervenção na afasia – paradigma atual das abordagens terapêuticas.
- Apresentação e seleção de instrumentos de avaliação cognitivo-linguística e comunicativa, incluindo baterias, testes ou 
inquéritos.
- Facilitação da comunicação: Comunicação Total, Desenho Comunicativo, Livros de comunicação, Conversação apoiada.
- Terapia de grupo na afasia: seleção dos membros, objetivos, atividades.
- Afasia na perspetiva do indivíduo – o testemunho de indivíduos com afasia.
- Planeamento e execução de programas de intervenção – componente prática.

Até 29 de outubro: €80 | Após 29 de outubro: €100
(não acumuláveis):

desconto de 5% (A situação de estudante deverá ser comprovada mediante a apresentação de documento no 
1.º dia da formação.

 desconto de 5%, aplicado a cada elemento do grupo.
desconto de 10% (No momento da inscrição, o ex-formando deverá indicar o nome e a data da ação 

anteriormente frequentada).

Os pagamentos deverão ser feitos por transferência bancária, com o envio do comprovativo.
NIB: 0018 0003 1745 1857 02023.

Condições especiais 

obrigatório 

Estudantes: 

Grupos a partir de 4 elementos:
Ex-formandos: 

Marta Silva - Terapeuta da Fala no Serviço de Fisiatria do Hospital Santo António. Intervém nas áreas da Comunicação, 
Linguagem, Fala e Disfagia na patologia neurológica. Docente da Pós-Graduação em Intervenção Terapêutica Motora Oral e 
Facial e da Pós-Graduação em Disfagias do Centro E.P.A.P. – Ensino Profissional, Avançado e Pós-Graduado. Pós-graduada 
em Motricidade Oro-facial e em Disfagias Orofaríngeas pelo ISAVE. Licenciada em Terapia da Fala pela Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde do Porto – ESTSP.

Para mais informações, contate-nos!


