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Evidência Científica sobre Teleprática na Intervenção na Linguagem do Adulto 
 

 

Artigo Autores N Idades / 

Intervalo 

Diagnóstico Intervenção (I) 

Rastreio (R) 

Avaliação(A) 

Resultado principal 

Toward Improving 

Poststroke Aphasia: A 

Pilot Study on the 

Growing Use of 

Telerehabilitation for the 

Continuity of Care  

 

Maresca et al., 

2019 

 

 

30 51,2 +/-11,3 anos 

 

Afasia (I) Sistema de reabilitação por 

realidade virtual com recurso a 

um tablet táctil (VRRS-Tablet) 

Resultado: melhorias em todas as 

competências avaliadas, exceto na 

escrita. Avaliação: diversos testes 

neuropsicológicos 

Therapist-Guided Tablet-

Based Telerehabilitation 

for Patients With 

Aphasia: Proof-of-

Concept and Usability 

Study  

 

Gerber et al., 

2017 

 

 

11 TF 

15 Doentes 

TF (28 anos);  

Doentes (53+/-11 

anos) 

Afasia (I) Bern Aphasia App (sistema 

multimodal de intervenção 

terapêutica) 

 

Resultado: bom nível de satisfação na 

utilização. Avaliação: questionário para 

Terapeuta da Fala e doentes 

The impact of the 

telerehabilitation group 

aphasia intervention and 

networking programme 

on communication, 

participation, and quality 

of life in people with 

aphasia 

Pitt, 

Theodoros,  

Hill & Trevor 

Russell, 2018 

 

16 21-74 anos Afasia (I) Aplicação de um programa 

holístico de intervenção em grupo 

– TELEGAIN – por 

videoconferência 

Resultado: melhoria da comunicação 

relacionada com qualidade de vida; 

envolvimento em atividades 

comunicativas e diminuição da gravidade 

da afasia. Avaliação: Assessment for 

Living with Aphasia (ALA); Quality of 

Communication Life Scale (QCL), 

Communicative Activities Checklist 

(COMACT) 

 

Superhighway to 

promoting a client-

therapist partnership? 

Using the Internet to 

deliver word-retrieval 

computer therapy, 

monitored remotely with 

Mortley, 

Wade & 

Enderby, 2004 

 

 

7 53-66 anos Alterações 

no acesso 

lexical 

associadas a 

afasia 

(I) Software com exercícios de 

intervenção terapêutica, ajustados 

remotamente 

Resultado: melhoria nas competências de 

nomeação. Avaliação: dados de 

utilização; resultados pré e pós 

avaliações; resultados pré e pós 

entrevista 
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minimal speech and 

language therapy input  

 

The effect of augmented 

speech- language therapy 

delivered by 

telerehabilitation on 

poststroke aphasia—a 

pilot randomized 

controlled trial 

Øra et al., 

2020 

 

62 Média = 64,7 Afasia (I) Programa de intervenção 

terapêutica com foco na 

linguagem expressiva e funcional, 

por videoconferência  

Resultado: equiparação nas medidas de 

nomeação e compreensão auditiva e 

comunicação funcional; melhoria mais 

relevante do grupo em telereabilitação na 

repetição e construção frásica.. 

Avaliação: resultados obtidos 

presencialmente e remotamente em 

diversas escalas formais e informais 

Aphasia treatment 

delivered by telephone  

Helm-

Estabrooks, 

Ramsberger, 

1986  

 

1 41 anos Afasia 

Global e 

Apraxia 

bucofacial  

(I) Programa HELPSS aplicado 

por telefone 

Resultado: Eficácia do tratamento por 

teleterapia. Avaliação: Boston 

Diagnostic Aphasia Examination 

 

Telecomputer Treatment 

for aphasia 

 

Fitch & Cross, 

1983 

1 54 anos Afasia de 

expressão 

grave e 

apraxia do 

discurso 

grave 

(I) REMATE (Remote Machine 

Assisted Treatment and 

Evaluation)  

Resultado: Melhorou a expressão; 

mostrou eficácia da terapia por telefone 

Avaliação: observação 

 

Equivalence of 

functional 

communication 

assessment in speech 

pathology using 

videoconferencing 

Palsbo, 2007 24 25-81 

 (media = 64 

anos) 

Afasia (A) Aplicação da ASHA NOMS 

por videoconferência   

Resultado: escala com boa concordância 

Avaliação: ASHA NOMS 

The effects of aphasia 

severity on the ability to 

assess language disorders 

via telerehabilitation  

 

Hill et al., 

2009 

32 21-80  

(média = 58,13 

anos 

Afasia (A) Aplicação da Boston 

Diagnostic Aphasia Examination 

3rd Edition Short Form (BDAE-

3)  

Boston Naming Test (BNT) (2nd 

Edition Short Form) por 

telereabilitação 

Resultado: a gravidade da afasia parece 

afetar a capacidade de avaliar nomeação 

e parafasia em telereabilitação 

Avaliação:  resultados obtidos 

presencialmente e remotamente 

 

The Effect of 

Videoconference-Based 

Telerehabilitation on 

Brennan et al., 

2004 

40 18 - 70 anos  

(média = 43,4) 

Afasia, 

Apraxia e 

Disartria 

(A) Aplicação de Story Retell 

Procedure (SRP) por 

videoconferência 

Resultado: não foram encontradas 

diferenças com significado estatístico na 

avaliação por videoconferência 
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Story Retelling 

Performance by Brain-

Injured Subjects and Its 

Implications for Remote 

Speech-Language 

Therapy 

Avaliação: resultados obtidos 

presencialmente e remotamente 

Tele-Rehabilitation 

Therapy vs. Face-to-Face 

Therapy for Aphasic 

Patients 

Fridler, Rosen, 

Herzberg, 

Lev, Kaplan, 

Hildesheimer, 

et al., 2012  

8 46-72 anos Afasia (I) Programa de intervenção 

terapêutica 

Resultado: não foram encontradas 

diferenças significativas na avaliação 

formal e nas medidas de satisfação com a 

intervenção. Avaliação: resultados pré e 

pós aplicação da Western Aphasia 

Battery (versão hebraica) 

Telerehabilitation in 

Poststroke Anomia 

Agostini et al., 

2014 

5 57-61 anos  Afasia  (I) Programa de intervenção 

terapêutica com foco na 

nomeação 

Resultado: não houve diferenças entre os 

resultados da intervenção presencial e 

por telereabilitação. Avaliação: 

percentagem de acertos pré, pós e em 

follow-up à intervenção. 

Videoconference 

Administration of the 

Western Aphasia 

Battery–Revised: 

Feasibility and Validity 

Dekhtyar, 

Braun, Billot, 

Foo & Kirana, 

2019 

20 55 anos  Afasia  (A) Aplicação da Western 

Aphasia Battery–Revised (WAB-

R). 

Resultado: correlação entre os dois 

métodos de aplicação, tendo os 

participantes mostrado satisfação com a 

videoconferência. Avaliação: resultados 

obtidos presencialmente e remotamente 

A comparison of remote 

therapy, face to face 

therapy and an attention 

control intervention for 

people with aphasia: A 

quasi-randomised 

controlled feasibility 

study 

Woolf, 2015 21 53 - 67,2 anos Afasia (I) Programa de intervenção 

terapêutica com foco na 

nomeação 

Resultados: intervenção na nomeação 

pode ser realizada por videoconferência. 

Avaliação: capacidade atencional, 

observação, escalas, conversação 

A Telerehabilitation 

Approach for Chronic 

Aphasia Following 

Stroke 

Choi, Park & 

Paik, 2016 

8 37-62 anos 

 

Afasia  (I) Programa de intervenção 

terapêutica iPhasia, por tablet 

Resultados: melhoria das competências 

linguísticas e bom nível de satisfação 

com a utilização. Avaliação: 

questionário, resultados pré e pós da 

Western Aphasia Battery (versão 

coreana) 
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Assessing Acquired 

Language Disorders in 

Adults via the Internet 

Theodoros, 

Hill, Path, 

Russell, Ward 

& Wootton, 

2008 

32 21-80 anos  

 

Afasia  (A) Aplicação da versão 

abreviada do Boston Diagnostic 

Aphasia Examination, 3rd edition 

(BDAE-3) e do  Boston Naming 

Test (BNT) (2nd edi- tion) 

Resultado: correlação nas duas formas de 

aplicação e bom nível de satisfação 

Avaliação: resultados obtidos 

presencialmente e remotamente 

Combining Teletherapy 

and online Language 

Exercises in the 

Treatment Of Chronic 

Aphasia 

Steele, Baird, 

McCall, 

Haynes, 2014 

9 43-77 anos  

 

Afasia  (I) Programa de intervenção 

terapêutica através de plataformas 

WebEx e GoToMeeting e 

software para exercícios TalkPath 

Resultados: melhorias com significado 

estatístico e elevado nível de satisfação 

Avaliação: questionário, resultados 

obtidos pré e pós intervenção em 

diferentes testes formais e informais 

Communication Bridge: 

A pilot feasibility study 

of Internet-based 

speech–language therapy 

for individuals with 

progressive aphasia 

Rogalski et al., 

2016 

31 56-83 anos  

 

Demência 

com afasia 

proeminente 

(exº APP) 

(I) Programa de intervenção 

terapêutica Communication 

Bridge Web application 

Resultados: ganhos funcionais e aumento 

da confiança na comunicação 

Avaliação: questionário, resultados 

obtidos pré e pós intervenção em 

diferentes testes formais e informais 

Effects of a Tablet-Based 

Home Practice Program 

With Telepractice on 

Treatment Outcomes in 

Chronic Aphasia 

Kurland, Liu e 

Stokes, 2017 

21 47.3-81 anos  

 

Afasia (I) Utilização de plataforma de 

exercícios adaptados iBooks 

Author software, pós intervenção 

presencial 

Resultados: melhores resultados entre 

casos de afasia moderada; nos casos de 

afasia mais grave menos e por menos 

tempo. Avaliação: percentagem de 

acertos pré, pós e em follow-up à 

intervenção 

In-Home Synchronous 

Telespeech Therapy to 

Improve Functional 

Communication in 

Chronic Poststroke 

Aphasia: Results from a 

Quasi-Experimental 

Study 

Macoir et al., 

2017 

20 49- 78 anos Afasia 

crónica (com 

anomia 

moderada a 

grave) 

(I) Uilização de uma plataforma e 

software Oralys baseada na 

abordagem PACE 

Resultados:  teleterapia focando uma 

abordagem de comunicação multimodal 

parece ser adequada e eficaz para 

indivíduos com vários perfis de afasia 

Avaliação: Montreal-Toulouse Afasia 

Battery; Fluência verbal 

Investigating the utility 

of teletherapy in 

individuals 

with primary progressive 

aphasia 

Dial et al., 

2017 

31 61-68,9 anos  APP 

semântica 

(10) 

APP 

logopénica 

(11) 

(I) Programas terapêuticos: 

LRT (lexical retrievel treatment) e 

VISTA (vídeo-implemented script 

training in aphasia) 

 

Resultados: os dois programas 

mostraram ganhos significativos com 

equiparação entre terapia tradicional e 

teleterapia; fácil aplicabilidade; 

Avaliação: diversas escalas de avaliação 

formal 
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APP 

agramática 

(10) 

Script training using 

telepractice with two 

adults with chronic non-

fluent aphasia 

Rhodes e 

Isaki, 2018 

2 37 e 66 anos Afasia não 

fluente 

cronica 

/apraxia do 

discurso 

grave 

(I) Script training practice;  

PACE 

Resultados: melhoria na resposta a 

perguntas S/N; na conversação e 

aumento na confiança. Satisfação com a 

intervenção por teleprática. Avaliação: 

Communicative Effectiveness Index 

(comunicação funcional) e Western 

Aphasia Battery 

Simulated in-home 

teletreatment for anomia 

Dechêne et al., 

2011 

3 > 65 anos Afasia 

Anómica 

(2); Afasia 

de Broca (1) 

(I) Abordagem lexical; Imagens 

de contorno, várias categorias 

semânticas 

Resultados: melhorias da capacidade de 

nomeação e satisfação com a intervenção 

remota Avaliação: Montreal-Toulouse 

Linguistic examination aphasia (em 

gabinete) 

In-Person Versus 

Telehealth 

Assessment of Discourse 

Ability in 

Adults With Traumatic 

Brain Injury 

 

Turkstra et al., 

2012 

20 21-69 anos -  

 

(Etiologia: 

TCE) 

(A) Análise Microlinguistica do 

discurso com base em: Medisted 

discourse elicitation Protocol 

(avaliar discurso); Descrição de 

imagem; Conto de uma história 

 

Resultados: não foram registadas 

diferenças na avaliação microlinguistica 

do discurso aplicada por teleterapia e a 

avaliação tradicional. 

The effect of 

computerised Verb 

Network Strengthening 

Treatment on 

lexical retrieval in 

aphasia 

Furnas & 

Edmonds, 

2014 

2 54 e 55 anos  Afasia (I) VNeST (tratamento semântico, 

promove o acesso) 

Resultados: melhorarias na capacidade 

lexical em vários níveis (palavra, frase e 

discurso). Ganhos nas medidas de 

eficácia da comunicação. Avaliação: 

várias escalas e baterias formais e 

informais aplicadas pré e pós intervenção 

The feasibility of 

delivering constraint-

induced language 

therapy via the Internet 

Pitt1, 

Theodoros, 

Hill1, 

Rodriguez, 

Russell1, 2017 

2 41 e 78 anos Afasia 

crónica 

(I) Internet constraint-induced 

language therapy (iCILT) 

Resultados: Aplicabilidade e satisfação 

com a telereabilitação. Resultados 

variaram, mas foram notadas melhorias 

ao nível da nomeação. Avaliação: 

Comprehensive Aphasia Test (CAT). 
Assessment for Living with Aphasia 

(ALA) 

Telepractice in the 

Assessment and 

Treatment of Individuals 

Hall, Boisvert, 

Steele, 2013 

Revisão de 

10 artigos 

- Afasia (81% 

com ligeira-

grave) / 1 

Artigos sobre rastreio, avaliação e 

intervenção na afasia 

Confirmaram a viabilidade da teleterapia 

para a implementação de diagnóstico, 
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with Aphasia: A 

Systematic Review 

(1983-

2012) 

com afasia e 

apraxia 

intervenção e prestação de serviços de 

consultadoria 

Telepractice for adult 

Speech-Language 

Pathology Services: A 

Systematic Review 

 

Weidner e 

Lowman, 

2019 

Revisão de 

31 artigos 

(2014-

2019);  

- 48% dos 

estudos 

sobre a 

intervenção 

do TF 

através de 

teleterapia, 

focam-se em 

indivíduos 

com afasia. 

Na sua 

maioria em 

doentes 

crónicos. 

Artigos sobre rastreio, avaliação e 

intervenção  

Quatro estudos demonstraram a 

viabilidade e benefícios de terapia em 

grupo através de videoconferência. 

Em relação à intervenção, através de 

programas específicos (script training, 

constraint-induced language therapy, 

PACE, Verb Networkin Strengthening 

Treatment, semantic mediation), na 

generalidade demonstraram resultados 

positivos e potenciais benefícios. 

 

 

 


