
AMIGOS DA ASSOCIAÇÃO DE AFÁSICOS DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Lenisa Brandão; Alessandra Bayer; Nathana Moreira, Camila Grigol, Jéssica Duarte, Jordana Balbinot. 

 

A afasia é um distúrbio de linguagem causado por dano neurológico adquirido em áreas do cérebro que são 

importantes para os processos de compreensão e expressão. A afasia pode ter diversas causas, como o acidente 

vascular encefálico (AVE), o traumatismo crânio encefálico, os tumores e aneurismas. O AVE é a causa mais 

frequente da afasia, sendo que consiste em um grave problema de saúde pública. Produz forte impacto social, 

econômico e psicológico, especialmente quando afeta a comunicação. O projeto Amigos da Associação de afásicos 

do Rio Grande do Sul (AAFARGS) está vinculado ao programa de Reabilitação em Linguagem e Cognição 

(RELINC), que é desenvolvido no Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Atenção à Saúde (CIPAS). A abordagem 

terapêutica do RELINC envolve a realização de terapia fonoaudiológica em grupo de afásicos. Ao longo dos anos 

foi se constituindo o grupo Comunicação, que reúne dezesseis afásicos, terapeutas e familiares. A necessidade de 

constituir um vínculo formal e permanente que não se limitasse ao oferecimento de terapia, origina a criação da 

Associação de Afásicos do Rio Grande do Sul. Dessa forma, a ação do Grupo Comunicação passa a ampliar-se 

consideravelmente, possibilitando não apenas atividades de reabilitação, mas um espaço de convivência, discussão e 

ações que visam promover a luta pelos direitos dos afásicos. A associação tem a missão de divulgar para a sociedade 

o que é a afasia, bem como escutar, apoiar, orientar e informar afásicos e familiares sobre os distúrbios de 

linguagem adquiridos e suas implicações físicas, psicológicas e sociais. Além do papel de orientar a sociedade, a 

AAFARGS pretende promover atividades ocupacionais e de lazer entre os membros, discutir seus direitos e deveres, 

assim como promover ações que visam uma maior autonomia comunicativa dos afásicos na interação com suas 

famílias, amigos e sociedade em geral. Em 2014, a construção da associação finalmente concretiza-se com o registro 

formal da AAFARGS. Em outubro deste ano um evento de apresentação da mesma à sociedade será realizado pelos 

membros no Teatro de Arena. 
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