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1. Introdução  

 A causa mais frequente dos problemas neurológicos em adultos é o Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) (Ardila, 2006). O AVC é uma patologia caracterizada pelo 

início agudo de um défice neurológico que persiste por, pelo menos, 24 horas, refletindo 

o envolvimento do sistema nervoso central como resultado de uma alteração na circulação 

sanguínea cerebral (Cancela, 2008). Costa (2003) afirma que o AVC desencadeia um 

conjunto de deficiências, incapacidades e desvantagens que provocam efeitos evidentes 

na qualidade de vida dos doentes, assim como na dos seus prestadores informais de 

cuidados. 

O AVC acarreta muitas incapacidades permanentes devido aos efeitos isolados ou 

combinados, da hemiparésia (50%) que pode afetar o caminhar (30%) e o uso das 

extremidades superiores para as atividades da vida diária (26%), da depressão (35%) e da 

afasia (19%) (Kelly-Hayes et al., 2003).  

A afasia, sendo uma consequência da ocorrência de um AVC, consiste na perda ou 

diminuição da função da linguagem que tem como causa uma lesão a nível cerebral 

(Benson & Ardila, 1996). A afasia tem também um grande impacto na capacidade de 

comunicação (Carleto, 2011). A gravidade desta dificuldade irá depender do local e da 

extensão da lesão, podendo estar alterada a capacidade de produzir fala e/ou a capacidade 

de compreender a mesma (Oliveira, n.d.). 

As mudanças profundas e inesperadas que estão associadas à afasia iniciam uma série 

de reações que têm impacto no indivíduo, nomeadamente reações à doença, à 

incapacidade, à ideia de si próprio e à capacidade de lidar com o ser socialmente diferente. 

Para além disto, também toda a família é afetada e não somente as pessoas com afasia 

(PCAs) (Zemva, 1999). Nesse sentido, as consequências que advêm desta condição, como 

a depressão, a dependência de outros para a realização de atividades de vida diária, 

alterações de humor e dificuldades ou término de interações sociais, tanto com os amigos 

como com os familiares, produzem um maior efeito negativo na qualidade de vida das 

PCAs (Carleto, 2011).  

De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF) (2004), a Incapacidade é caracterizada “como o resultado de uma relação 

complexa entre a condição de saúde do indivíduo e os fatores pessoais, com os fatores 

externos que representam as circunstâncias nas quais o indivíduo vive.” Quanto ao 

conceito de Atividade, este é descrito como a “execução de uma tarefa ou ação por parte 
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de um indivíduo”. Relativamente à Participação, esta é descrita como “o envolvimento 

de um indivíduo numa determinada situação da vida real” (WHO, 2001, p. 212-213).  

De igual modo, segundo a CIF, as Estruturas do Corpo são definidas como “partes 

anatómicas do corpo, como por exemplo órgãos, membros e os seus componentes”. As 

Funções do Corpo definem-se como “funções fisiológicas dos vários sistemas, incluindo 

funções psicológicas” (WHO, 2001, p. 212-213). 

De acordo com estes conceitos, a afasia tem sido tradicionalmente definida em termos 

da deficiência das estruturas e funções do corpo (Simmons-Mackie & Kagan, 2007). 

Darley definiu a afasia como uma deficiência multimodal da capacidade de interpretação 

e formulação dos símbolos da linguagem devido a um dano cerebral. Desta forma, o 

processamento da linguagem ou funções cognitivas associadas têm sido centrais para 

definir a afasia. Os aspetos da linguagem que estão alterados relativamente ao domínio 

das funções do corpo podem incluir dificuldades de nomeação, produção alterada, sintaxe 

complexa ou dificuldade em ler ou escrever palavras isoladas (Darley, 1982 citado por 

Simmons-Mackie & Damico, 2001).  

Uma vez que a comunicação é necessária para a maior parte das atividades diárias da 

pessoa, o impacto da afasia nas funções do dia-a-dia pode ser bastante significativo 

(Simmons-Mackie & Kagan, 2007). Investigadores têm descrito a existência de 

limitações na atividade das pessoas que apresentam afasia (Davidson, Howe, Worrall, 

Hickson, & Togher, 2008). Similarmente, a participação nas situações da vida e os papéis 

sociais desempenhados são também afetados pela afasia, originando isolamento social, a 

perda do emprego e a redução de atividades de lazer (Davidson & Worrall, 2000 citado 

por Simmons-Mackie & Kagan, 2007; Parr, Byng, Gilpin, 1997 citado por Simmons-

Mackie & Kagan, 2007). 

Assim sendo, a afasia resulta em tensões sociais e psicológicas, as quais afetam as 

relações e a participação em diferentes domínios da vida social (Andersson & Fridlund, 

2002; Parr, 2007; Le Dorze & Brassard, 1995 citado em  Dalemans, De Witte, Wade, & 

Van Den Heuvel, 2010). Podemos assim afirmar que a pessoa com afasia (PCA) apresenta 

deficiências de linguagem, limitações nas atividades de comunicação, restrições de 

comunicação e restrições na participação (Worrall, Papathanasiou & Sherratt, 2013)   

De acordo com Murray & Coppens (2013), a avaliação da PCA deverá incluir medidas 

que avaliem cada componente considerado na CIF. Deste modo, são necessários 

instrumentos de avaliação mais abrangentes que os tradicionais. Estes avaliam 

essencialmente componentes da linguagem que estão afetadas na afasia, tais como a 
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nomeação, a compreensão auditiva, a leitura e a escrita, ou seja, centram-se nas 

perturbações das funções e estruturas corporais (deficiências) (Murray & Coppens, 2013). 

No entanto, não incluem aspetos como a atividade e a participação das PCAs. No que 

concerne à avaliação dos seus níveis de atividade e participação, esta implica a 

observação dos indivíduos em situações da vida diária ou entrevistas com as PCAs ou 

familiares e/ou cuidadores. Avaliar os níveis de atividade deve também envolver várias 

medidas de discurso usadas para quantificar e descrever componentes da comunicação 

diária como a produção de atos de fala, narrativas, piadas ou histórias. No caso da 

avaliação da participação esta requer a avaliação do cumprimento dos seus hábitos de 

vida ou dos papéis de vida considerados por si relevantes (Simmons-Mackie & Kagan, 

2007).  

A descoberta de que as PCAs aparentam ter metas de intervenção, ou seja, que os seus 

objetivos estão distribuídos ao longo de todo o espectro da CIF confirma que os 

componentes da mesma são importantes para si. A avaliação qualitativa (por ex.: 

observação, entrevistas, diários informativos) tem sido usada para obter informação 

acerca dos níveis de participação das PCAs, incluindo com quem estas interagem, o que 

fazem e onde vão (Simmons-Mackie & Damico, 2001). Esta informação ajuda a 

determinar a disparidade que existe entre os níveis desejados de participação, as 

mudanças na participação devido à afasia e as metas para uma intervenção focada na 

participação (Simmons-Mackie & Kagan, 2007).  

A preponderância dos objetivos para a atividade e participação reflete a importância 

das atividades de vida diária e reforça a prioridade que as PCAs atribuem a estas 

atividades (Worrall et al., 2011).  
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2. The Activities and Participation Profile – TAPP 

 

2.1. Descrição  

O TAPP destina-se a avaliar os níveis de atividade e participação das PCAs, antes e 

após a ocorrência do AVC e da afasia. É constituído por 110 itens que abrangem 

atividades comunicativas dependentes de capacidades linguísticas e atividades funcionais 

que fazem parte do dia-a-dia da pessoa, tendo por base a componente de Atividades e 

Participação da CIF (DGS, 2004). Este instrumento tem como população alvo as PCAs 

por etiologia de AVC, numa faixa etária não delimitada. A sua aplicação é individual e 

estima-se que o tempo de aplicação seja de aproximadamente 60 minutos. 

 

2.2. Criação  

O TAPP foi desenvolvido na Universidade de Aveiro (Matos, Jesus, Cruice, & 

Gomes, 2013; Matos, 2012). Foi registado e publicado inicialmente em inglês (Matos, 

Jesus, Cruice, & Gomes, 2010), sendo designado como The Activities/Participation 

Profile (TAPP), motivo pelo qual será referido dessa forma. 

 

2.3. Motivações/Objetivos  

Os motivos que levaram a autora a criar este instrumento tiveram por base duas 

questões essenciais. A primeira questão passou pela criação de um instrumento de recolha 

de dados que permitisse caracterizar o perfil de atividades e participação das PCAs, antes 

e após o AVC. A segunda questão foi de encontro à tentativa de otimizar a compreensão 

do profissional de saúde, neste caso do Terapeuta da Fala (TF), sobre quais as reais 

consequências do AVC e da afasia na vida diária destas pessoas. 

Relativamente aos objetivos definidos com a criação deste instrumento, estes passam 

por colmatar as dificuldades existentes no processo de avaliação das PCAs de maior 

gravidade, assim como, permitir às PCAs uma colaboração mais ativa e igualitária, uma 

vez que são elementos fundamentais e essenciais em torno dos quais se desenrola todo 

este processo. 

.  

 

  



 

7 

© The Activities/Participation Profile (TAPP) 2, University of Aveiro, Portugal. 

3. Construção dos Itens do TAPP 

 

O TAPP é constituído por:  

 Um caderno de suporte que contém 110 itens, considerados representativos dos 

níveis de atividade e participação dos portugueses, escritos em formato aphasia 

friendly. Cada item é acompanhado por uma fotografia que o procura ilustrar; 

 Uma folha de registo onde o TF anota as respostas da PCA. 

Foram ainda acrescentadas três folhas:  

 Folha 1 – opções de resposta relativamente à frequência da realização da 

atividade. 

 Folha 2 – motivos pelos quais a PCA poderá ter deixado de realizar determinada 

atividade.   

 Folha 3 – escala analógica com cinco níveis (1 a 5), a fim de facilitar a resposta 

às perguntas “Gostaria de retomar a atividade” e “Gostaria de fazer”. 

  

No processo de construção do TAPP, a definição dos itens a incluir neste instrumento 

teve por base várias fontes de informação, nomeadamente: 

 

 Outros instrumentos de avaliação previamente publicados (Spreen & Risser, 2003 

citado em  Matos, Jesus, Cruice, & Gomes, 2013; Worrall, 1999 citado em Matos 

et al., 2013; Worrall & Hickson, 2003 citado em Matos et al., 2013); 

 Investigação publicada em artigos e/ou livros acerca do impacto da afasia nos 

níveis de atividade e participação (Garcia, 2008 citado em Matos et al., 2013; 

Martin, Thompson, & Worrall, 2008 citado em  Matos et al., 2013; Worrall & 

Hickson, 2003 citado em  Matos et al., 2013); 

 Opiniões de um grupo de 10 Terapeutas da Fala (TF’s) que constituíram o painel 

de peritos escolhido para a tese de doutoramento da TF Maria Matos. A criação 

deste painel tinha como principal objetivo questionar os TF’s acerca das 

consequências do AVC e da afasia na vida diária dos seus utentes com afasia    

(Matos, 2012).  

  A experiência clínica e o conhecimento pessoal e profissional da autora do 

instrumento; 
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  A componente Atividades e Participação constituinte da CIF (DGS, 2004) que 

abrange todos os domínios relacionados com os aspetos de funcionalidade numa 

perspetiva individual e social.  

 

Os itens considerados na construção do TAPP tiveram então por base oito áreas da 

vida que estão contempladas na componente Atividades e Participação da CIF:  

 

Área Exemplos 

Aprendizagem e aplicação de 

conhecimentos 
Ler e escrever; 

Comunicação 

Falar, escrever mensagens, conversação e 

utilização de dispositivos e de técnicas de 

comunicação; 

Mobilidade 
Andar, deslocar-se, utilização de 

transportes e conduzir; 

Auto cuidados Cuidar da própria saúde; 

Vida doméstica 

Aquisição de bens e serviços, realizar as 

tarefas domésticas, cuidar dos objetos da 

casa e ajudar os outros; 

Interações e relacionamentos 

interpessoais 
Relacionamentos íntimos;   

Áreas principais da vida 

Educação, trabalho remunerado e não 

remunerado e transações económicas 

básicas; 

Vida comunitária, social e cívica 
Recreação e lazer, religião e 

espiritualidade e vida política e cidadania. 

 

O TAPP foi construído num formato aphasia friendly (Rose, Worrall, Hickson, & 

Hoffmann, 2011, 2012) a fim de facilitar o acesso das PCAs ao seu conteúdo. Este 

formato considera quatro características principais: texto simplificado, tanto a nível 

lexical como a nível de sintaxe; fonte de tamanho grande; texto com grandes espaços 

brancos e ilustrações que sejam relevantes (Worrall et al., 2005).   



 

9 

© The Activities/Participation Profile (TAPP) 2, University of Aveiro, Portugal. 

No que concerne ao texto simplificado sugere-se o uso da opção negrito para as 

palavras-chave, linguagem simples e focada no assunto em questão, frases simples e 

imagens utilizadas com moderação. Quanto à fonte de tamanho grande deve usar-se 

preferencialmente a de tamanho 24 contribui assim para uma maior facilidade na 

compreensão do texto escrito (Rose et al., 2011). No que diz respeito ao espaçamento 

entre linhas, existe uma preferência quanto ao espaçamento de 1,5 mm em detrimento de 

outros espaçamentos apresentados (Rose et al., 2012). Por fim, na inclusão de imagens 

deve optar-se por imagens fotográficas que facilitem a compreensão do texto que 

acompanham (Rose et al., 2011).  

A primeira versão do TAPP era apenas constituída por uma folha de registo com os 

vários itens. De forma a ter em conta os aspetos referidos anteriormente, esta versão 

sofreu modificações para que estivesse de acordo com o formato aphasia friendly. Nesse 

sentido, para cada um dos itens que constituem o TAPP foi escrita uma frase com este 

formato e uma imagem representativas do item em questão. Para além disto, foi criada 

uma escala analógica relativamente à frequência de realização da atividade. Esta escala 

apresenta cinco níveis (1 a 5), sendo o nível 1 referente a uma frequência baixa de 

realização e, aumentando progressivamente, o nível 5 referente a uma frequência mais 

elevada. Para ajudar a PCA a responder à pergunta “porque deixou de fazer a atividade?” 

foi criada uma folha com os diversos motivos que a PCA pode apresentar. Assim sendo, 

existe uma primeira folha com a pergunta e as categorias major dos motivos: pessoais, 

sociais e do ambiente. Para cada uma destas categorias são apresentados motivos mais 

específicos. Por exemplo, se a PCA responder à questão dizendo que deixou de realizar a 

atividade por motivos pessoais, ser-lhe-á apresentada uma folha com vários motivos 

pessoais descritos, tais como a afasia, o medo, as experiências negativas, a novidade, entre 

outras.  

Desta forma, a PCA tem um acesso facilitado ao conteúdo de documentos escritos o 

que permite uma maior compreensão do que é pedido, a possibilidade de responder 

adequadamente e, logo, um melhor desempenho ao nível da comunicação. 
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4. Instruções para a aplicação do TAPP 

 

Para proceder à aplicação do TAPP devem ter-se em conta as seguintes orientações: 

1. Deve ler cada um dos itens em voz alta, sendo que a PCA pode ler 

simultaneamente para facilitar a compreensão do mesmo; 

 

2. Deve mostrar, simultaneamente à leitura, o item correspondente no caderno de 

suporte com as imagens e frases individuais; 

 

3. Caso o utente não compreenda o que lhe foi dito da primeira vez, deverá repetir a 

leitura do item mais lentamente, exemplificando sempre que possível; 

 

4.  Deve questionar, então, o utente relativamente à realização de cada item, antes e 

após a ocorrência do AVC, assim como a frequência com que este era realizado. 

Por exemplo: “Costumava ir a festas antes de ter o AVC? Com que frequência? E 

depois do AVC? Com que frequência?”; 

 

5. As opções de resposta quanto à frequência de realização da atividade, que deve 

apresentar ao utente, são: diariamente, semanalmente, quinzenalmente, 

mensalmente, raramente e nunca. Para tal deverá utilizar a Folha 1 onde estão 

escritas as várias opções de resposta. 

 

6. No caso de o utente não realizar a atividade antes da ocorrência do AVC, deve 

questionar-se se este gostaria ou não de fazer atualmente a atividade em questão; 

 

7. No caso de haver a cessação de uma atividade, ou a redução da sua frequência de 

realização, após a ocorrência do AVC, deve perguntar-se ao utente o motivo 

porque tal aconteceu e se o utente gostaria ou não de retomar a atividade em 

questão. Para auxiliar o utente neste processo deve usar a Folha 2 onde estão 

referidos vários motivos para a cessação ou redução da frequência de realização 

da atividade em questão. 

 

8. Deve usar a Folha 3 (escala analógica com números de 1 a 5) para responder às 

perguntas “gostaria de retomar a atividade” e “gostaria de fazer”.   
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9. As respostas do utente podem ser dadas de forma verbal oral ou então apontando 

para o caderno de suporte, onde estão escritas as várias opções de resposta.  

 

10. Quanto aos itens em que é possível especificar a resposta do utente, deve ser-lhe 

perguntado qual a opção mais apropriada ao seu estilo de vida ou qual a opção 

que o utente desempenha com mais frequência ou gosta mais. A resposta deve ser 

sublinhada na folha de registo. Esta situação pode acontecer nos itens: “Ir a um 

bar/discoteca/casino”, “Realizar hobbies”, “Ir ao cinema/teatro”, “Levar/buscar o 

filho/neto (…)”, “Tocar um instrumento musical” ou “Encomendar algo”.  

 

11. Não há limite de tempo de administração do instrumento; 
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Folha de Registo do TAPP  

 

 Diário Semanal  Quinzenal Mensa

l  

Raramente Nunca Deixou 

de 

fazer? 

Porquê? Gostaria de 

retomar? 

(Escala 1-5) 

Gostaria de 

fazer? 

(Escala 1-5) 

Ir a festas (1, 10, 12, 16)           

Ir a reuniões (3)           

Ir à fisioterapia/outros tratamentos (5, 10)           

Ir à cabeleireira/barbeiro (5, 10)           

Ir à manicura/pedicura/depilação (5)           

Ir ao café (3, 10, 15)           

Ir a um bar/discoteca/casino (14)           

Ir ao clube/associação da terra (3, 8, 12)           

Ir à caça/pesca/outros hobbies (3, 8, 9)           

Ir ao banco/outras instituições públicas (8, 

10) 
          

Ir à praça (5)           

Ir à feira (5)           

Ir às compras às lojas (1, 3, 4, 10, 15)           

Ir às compras ao supermercado (5, 10)           

Ir ao Centro Comercial (5)           

Ir almoçar/jantar com  amigos/familiares (em 

casa) (5, 10) 
          

Ir almoçar/jantar com os amigos/familiares 

(restaurante) (1, 3, 4, 9, 16) 
          

Ir ao cinema/teatro (1, 3, 4, 8, 10, 12)           

Ir a um concerto (3, 8, 14)           

Ir a museus/galerias arte/exposições (3, 8, 

12) 
          

Ir a um jogo (futebol/rugby…) (1, 3, 4)           
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Ir trabalhar (1, 4, 8, 9, 10, 15)           

Ir levar/buscar o filho/neto à escola (3, 10)           
 Diário Semanal Quinzenal Mensa

l 

Raramente Nunca Deixou 

de 

fazer? 

Porquê? Gostaria de 

retomar? 

(Escala 1-5) 

Gostaria de 

fazer? 

(Escala 1-5) 

Ir levar/buscar o filho/neto a outro lugar (3, 

10) 

          

Ir passear ao jardim (5)            

Ir passear ao largo da aldeia/vila… (5)           

Ir viajar (carro/autocarro/avião) (3, 4, 8, 9, 

10) 

          

Ir viajar em excursões (3, 5)           

Ir visitar alguém (em casa, lar…) (1, 3, 4, 12)           

Ir de férias (10, 15)           

Ir passar fora o fim-de-semana (12)           

Ir caminhar/passear a pé (5)           

Ir à praia (5)           

Ir à missa (1, 3 ,10)           

Confessar-se ao padre (5)           

Participar ativamente na missa (16)           

Rezar (2, 10)           

Ir ao médico (9, 10)           

Marcar uma consulta/exames (15, 16)           

Ir à farmácia aos medicamentos (1)           

Ir medir a tensão (5)           

Ir comprar um presente (5)           

Ir ao quintal/agricultura (1, 10)           

Dar de comer aos animais (12)            

Fazer a vida doméstica (1, 4, 10, 12)           

Tratar das contas da casa (4, 5)           

Ler panfletos (2, 16, 17)           

Ler catálogos (2)           

Ler cartas (2, 6, 9, 13, 15, 16)           

Ler revistas (2, 9, 10, 13, 16)           
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Ler o jornal (2, 6, 10, 13, 15, 16)           

Ler um livro (2, 6, 9, 10, 13)           

Ler uma história (5)           

 Diário Semanal Quinzenal Mensa

l 

Raramente Nunca Deixou 

de 

fazer? 

Porquê? Gostaria de 

retomar? 

(Escala 1-5) 

Gostaria de 

fazer? 

(Escala 1-5) 

Ler mapas e direções (2, 11, 16)           

Ler mensagens no tel. (5)           

Ler extratos bancários (2, 16)           

Ler boletins informativos (16)           

Ler instruções/etiquetas (2, 11, 16)           

Ler horários de comboios/autocarros (2, 11, 

16) 

          

Conduzir o trator/o carro/ a mota/ a 

bicicleta… (1, 5) 

          

Andar em transportes públicos (1, 15)           

Usar o multibanco (16)           

Lidar com dinheiro (7, 13, 15, 16)           

Lidar/passar cheques (1, 2, 16)            

Usar o computador: email/net/jogos (6, 10, 

15) 

          

Ver televisão (2, 3, 10, 12, 16)           

Ver filmes de vídeo ou DVD (5, 16)           

Ouvir rádio (2, 6, 10, 16)           

Atender o telefone/telemóvel (10, 13, 16)           

Assinar o nome (13, 15)           

Escrever uma certa (2, 6, 15, 16)           

Escrever no diário (2)           

Escrever poemas (5)           

Escrever postais (2, 9, 16)           

Anotar recados (9, 16)           

Escrever mensagens no telemóvel (2, 6)           

Escrever lista de compras (2, 9, 11, 16, 17)           

Preencher formulários (2, 7, 9, 11, 16)           
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Fazer palavras cruzadas/sodoku/sopa de 

letras (2, 17) 

          

Jogar as cartas/dados/dominó (3, 12, 16, 17)           

 Diário Semanal Quinzenal Mensa

l 

Raramente Nunca Deixou 

de 

fazer? 

Porquê? Gostaria de 

retomar? 

(Escala 1-5) 

Gostaria de 

fazer? 

(Escala 1-5) 

Jogar outros jogos tradicionais (malha) (5, 

16) 

          

Praticar um desporto (3, 8, 9)           

Fazer renda/malha/costura (5, 16)           

Pintar (5)           

Tocar um instrumento musical (5)           

Cantar (5)           

Ter relações sexuais (1, 10)           

Ter aulas/formação (1, 4)           

Falar com a esposa/marido (2, 10)           

Falar com outros familiares (2, 9, 10, 12)           

Falar com os amigos (2, 9, 10, 12, 15)           

Falar com os vizinhos (1, 2, 12)           

Falar com pessoas em lojas (2)           

Falar com estranhos (9, 15)           

Falar em grupo (2, 6)           

Falar ao telefone/telemóvel (2, 11, 17)           

Falar com os animais (2, 17)           

Falar com as plantas (5)           

Contar histórias (3, 9, 16)           

Contar anedotas (3, 9, 16, 17)           

Dar orientações à empregada (5, 16)           

Dar aulas (3)           

Dar formação (3)           

Dar catequese           

Participar em atividades políticas (3, 8)           

Jardinar (1, 10, 12, 16)           

Fazer voluntariado (1, 8)           



 

19 

© The Activities/Participation Profile (TAPP) 2, University of Aveiro, Portugal. 

Tomar conta de crianças (1, 3, 4, 12)           

Tomar conta de familiares (1, 3, 12)           

Encomendar algo (telefone; net…) (5)            

Outras           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Está satisfeito com as atividades que realiza atualmente? Classifique de 1 a 5: ______________ 

Nome: ________________________________________________________________ 

Data: _____________________________________________ 

Grelha preenchida por: _________________________________________________________ 
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6. Anexos 

6.1. Folha 1 - Opções de resposta 

 

DIÁRIO 
 

 

SEMANAL 

 

 

QUINZENAL 

 

 

MENSAL 
 

 

RARAMENTE 

 

 

NUNCA 
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6.2. Folha 2 - Motivos 

 

PORQUE DEIXOU DE 

FAZER A ATIVIDADE? 
 

 

  

 

MOTIVOS SOCIAIS 
 

 

MOTIVOS PESSOAIS 

 

 

MOTIVOS DO AMBIENTE 
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MOTIVOS SOCIAIS 

  

 

ATITUDES DAS PESSOAS 
 

 

AÇÕES DAS PESSOAS 

 

 

IGNORÂNCIA SOBRE A 

AFASIA  

 
INTERAÇÕES SOCIAIS 

DIFÍCEIS 

 



 

24 

© The Activities/Participation Profile (TAPP) 2, University of Aveiro, Portugal. 

MOTIVOS PESSOAIS 

 

 

 

 
AFASIA 

 

 

MEDO 

 

 

EXPERIÊNCIAS 

NEGATIVAS 
 

 

NOVIDADE 

 

 

ATIVIDADE COMPLEXA 
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MOTIVOS PESSOAIS 

 

  

  

 

O USO DOS BRAÇOS 
 

 

O USO DAS PERNAS 

 

 

COMUNICAÇÃO SEM 

SUPORTE 

 

TEMPO REDUZIDO PARA 

COMUNICAR 
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MOTIVOS PESSOAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFICULDADES EM LER 
 

 

DIFICULDADES EM 

ESCREVER 

 

DIFICULDADES NA VISÃO 
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MOTIVOS DO AMBIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DOS 

OBJETOS 

 

FALTA DE 

ACESSIBILIDADE FÍSICA  

 

 

BARULHO 
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MOTIVOS DO AMBIENTE 
 

 

USO DE TECNOLOGIA 
 

 

FALTA DE INFORMAÇÃO 

ESCRITA 
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6.3. Folha 3 – Escala Analógica  

  

1 2 3 4 5 

Pouco Muito 
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