
Portugueses criam
terapeuta virtual da fala
Investigação. Grupo interdisciplinar do INESC-ID e da Universidade de Lisboa
desenvolveu ferramenta onlinepara apoiar pessoas com perturbações da linguagem
FILOMENA NAVES

No ecrã do computador, Catarina pisca os
olhos e aguarda. Junto da sua imagem, vê-se
a fotografia de um objeto - pode ser uma bo-
lacha, um alicate, uma barra de chocolate ou
outra coisa qualquer, depende do exercício
- e o utilizador tem de dizer o nome correto
em voz alta. Se acertar, ela sorri, confirma a

resposta e passa a um novo exercício. Outra
foto, outro objeto; ou um vídeo, para descre-
ver a ação, ou ainda um provérbio que é pre-
ciso completar. Passa tudo pela palavra, ou
pela linguagem falada, e parece muito sim-
ples, mas oVITHEA, de Virtual Therapist for
Afasia Treatment, só existe porque durante
três anos dois grupos de investigação do
INESC-ID e da Universidade de Lisboa se

dedicaram ao seu desenvolvimento.

Agora a equipa já tem um protótipo, que
está onlinee a funcionar e que, na avaliação
de 30 terapeutas da fala, "numa escala de
zero a cinco, teve a nota muito boa de 4,65",
diz satisfeito Alberto Abad, investigador do
laboratório de linguagem L2F, do INESC-ID,
e o coordenador do projeto.

Desenhar e construir o programa, que na
prática é um terapeuta virtual da fala, exigiu
o contributo de engenheiros eletrónicos e

informáticos, de especialistas em síntese

computacional e de análise e reconheci-
mento da fala, que dese-
nharam e cons-
truíram o dis-

positivo, e
também de

terapeutas
que deli-
neáramos
tipos de

exercícios e no final validaram o seu funcio-
namento - sete investigadores ao todo.

A ideia de desenvolver esta ferramenta
nasceu em 20 10. "Temos no nosso grupo, no
INESC, todas estas competências da tecno-
logia de análise da fala, da síntese e controlo
de voz e perguntámo-nos: será que conse-

guimos desenvolver um dispositivo virtual
de apoio terapêutico?", conta Alberto Abad.

A utilidade de um dispositivo assim tor-
nara-se evidente. Em conversa com o grupo
da terapia da fala de José Fonseca, da Facul-
dade de Medicina da Universidade de Lis-
boa, ficou claro que uma ferramenta deste

tipo poderia ser um auxílio complementar
precioso. Nomeadamente em relação apes-
soas com afasia, uma perturbação de lingua-
gem resultante de uma lesão cerebral, mui-
tas vezes causada por acidente vascular ce-
rebral (AVC), que pode manifestar-se de

diferentes formas, na expressão oral, na
compreensão do significado das palavras, na
nomeação de objetos, ou outras. Nestes ca-
sos, o treino sistemático com exercícios é

fundamental.
Em conjunto, o grupo de José Fonseca e

de Alberto Abad delinearam um projeto para
desenvolver o terapeuta virtual e em 20 1 0

ganharam um financiamento de 60 mil eu-
ros da Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT) . O VITHEA ficou pronto no ano passa-
do e desde então está online, com pelo me-
nos 174 utilizadores até agora. Um deles é

uma portuguesa emigrada há 30 anos nos
Estados Unidos que precisou de terapia da
fala na língua materna e só a encontrou
online, no VITHEA. "A filha mandou-nos um
e-maile nós registámo-la na plataforma",
conta Arma Pompili, outra das investigado-
ras do projeto, no INESC.

"Estamos agora a tentar desenvolver uma
aplicação para tablete queremos expandir a

sua utilização, estamos em conversações nes-
se sentido com um grupo ligado à saúde",
adianta Alberto Abad. Outras apostas estão
na calha. Uma delas é a adaptação do dispo-
sitivo para a terapia em crianças com dislexia
e outro é pôr a Catarina - a boneca terapeuta,
que tem o nome da filha de uma das investi-

gadoras da equipa - a falar com sotaque bra-
sileiro e também em inglês e espanhol. "Te-
mos muito orgulho neste trabalho, que já re-
cebeu vários prémios", diz Alberto Abad. Na



mesma linha, o seu grupo está a explorar ou-
tras possibilidades das tecnologias da lin-
guagem na saúde,
nomeadamente
no rastreio de
demências
e perda de
memória

Projeto de terapeuta
virtual ganhou
vários prémios
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> Doutorado em Engenharia de

Telecomunicações na Universidade
Politécnica da CataLunha

> Investigador do INESC-ID e professor
no Instituto Superior Técnico
> Tem 35 anos
> É de Barcelona e foi lá que estudou. Há
sete anos veio para Portugal e tornou-
-se investigador no INESC-ID, onde coor-
denou o projeto VITHEA. Até há pouco
era pós-doc, mas no último concurso da
FCT ficou de fora. Agora dá aulas no
Instituto Superior Técnico para poder
continuar a fazer investigação. 0 desin-
vestimento na investigação preocupa-o,
porque "pode comprometer o futuro".


