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O Projeto de extensão Amigos da Associação de Afásicos está vinculado ao programa de Reabilitação em 

Linguagem e Cognição (RELINC), que é desenvolvido no Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Atenção à Saúde 

(CIPAS), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Associação de Afásicos do Rio Grande do Sul 

(AAFaRGS) iniciou suas atividades em 13 de junho de 2014,  a partir da necessidade de construir um vínculo formal 

e permanente que não se limitasse ao oferecimento de terapia. A afasia é um distúrbio de linguagem causado por 

dano neurológico adquirido em áreas do cérebro que são importantes para os processos de compreensão, fala, leitura 

e escrita. A principal causa da afasia é o acidente vascular cerebral (AVC), mas também pode ser causada por outros 

transtornos, como um tumor no cérebro ou por traumatismo craniano encefálico (TCE).  A AAFaRGS tem como 

finalidade apoiar, orientar e informar familiares e pessoas com afasia; divulgar a afasia, suas implicações físicas, 

psicológicas e sociais; possibilitar um espaço de integração entre os associados; promover a saúde de pessoas com 

afasia, assim como atividades ocupacionais e de lazer entre os associados, ações que visam uma maior autonomia 

comunicativa dos afásicos,  a reinserção das pessoas com afasia na família e sociedade e o encontro entre 

profissionais de saúde e áreas afins que trabalham direta ou indiretamente com pessoas afásicas.  Atualmente a 

associação oferece acolhimento mensal para novos membros e suas famílias, com o objetivo de dar suporte a estes, 

para que possam entender melhor as dificuldades e como intervir com a ajuda de um grupo de pessoas que vivem as 

mesmas situações. Os encontros de acolhimento acontecem na última terça feira de cada mês no horário das 10 

horas.  Além é oferecido aos associados o cartão do afásico, oficinais mensais, possibilidade de participação no 

grupo de teatro afásico (Projeto Palhafasia), encontros mensais de conversação e jogos, e atividades sociais (Festa 

Junina e Festa de Natal). A AAFaRGS tem planos de concretizar parcerias para que os afásicos possam realizar 

palestras e visitas em outras instituições.  Também possui contato com o Instituto Português da Afasia (IPA), um 

projeto sem fins lucrativos que pretende promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com afasia e de seus 

familiares. O projeto da orientação e apoio para que a AAFaRGS atinja estes objetivos. 
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