
“O Terapeuta da Fala é o profissional responsável pela prevenção, avaliação, diagnóstico, 

tratamento e estudo científico da comunicação humana e perturbações relacionadas ao nível 

da fala e da linguagem bem como alterações relacionadas com as funções auditiva, visual, 

cognitiva (incluindo a aprendizagem), oro-muscular, respiração, deglutição e voz. Neste 

contexto, a comunicação engloba todas as funções associadas à compreensão e à expressão da 

linguagem oral e escrita, assim como todas as formas apropriadas de comunicação não 

verbal.” 

Comité Permanente de Ligação dos Terapeutas da Fala da União Europeia (CPLO),1994 

 

O QUE É A TERAPIA DA FALA? 

A Terapia da Fala visa sempre a promoção de competências comunicacionais e linguísticas que 

propiciem a autonomia e bem-estar do paciente, seja qual a faixa etária, aumentando a sua 

participação na sociedade e, consequentemente, a sua qualidade de vida. 

A Terapia da Fala pode fazer diferença na qualidade e bem-estar das pessoas em dois níveis: 

• Preventivo - pretende potenciar as capacidades ou ao evitar que o paciente venha a 

desenvolver determinadas perturbações, 

• Reabilitação – reeducar e aumentar as capacidades perdidas ou diminuídas. 

Ressalva-se que o Terapeuta da Fala (TF) pode fazer uma intervenção precoce de forma a 

colmatar, o quanto antes, as dificuldades existentes.  

 

A QUEM SE DESTINA? 

A atuação do TF não passa só em intervir com crianças que necessitam “falar melhor”.  

Na sua prática clínica, o TF, é questionado, várias vezes, pelos pais se as crianças não são 

demasiado pequenas para iniciarem a terapia, justificando a pergunta com o fato que ainda vão 

a tempo de conseguir desenvolver, sem ajuda, as questões de competências linguísticas e 

comunicativas, ou então, que “tem um primo que demorou a falar”. 

Na realidade, o TF pode intervir desde o recém-nascido ao idoso em diferentes áreas de 

intervenção, como, a Motricidade Orofacial, a Deglutição, a Comunicação, a Articulação, a 

Linguagem, a Voz, e a Fluência. Vejamos a tabela a seguir para perceber algumas das 

intervenções do Terapeuta da Fala: 



 

SINAIS DE ALERTA 

Se estivermos informados e atentos, o mais cedo, a alguns sinais de alerta, estamos mais 

sensíveis em identificar as dificuldades que realmente necessitam de uma intervenção o mais 

precoce possível, ou seja, o impacto será menor no futuro da criança e maior o seu sucesso no 

percurso escolar, ou do adulto na sua vida social e profissional. 

Os sinais de alerta podem ser: 

NA CRIANÇA NO ADOLESCENTE/ ADULTO 

• Tem dificuldades ao mastigar, engolir ou 
engasga-se com frequência; 

• Produz apenas uma sílaba na maioria das 
palavras; 

• Utiliza mais gestos que palavras; 

• Não realiza perguntas. 

• Não percebe o que lhe é dito; 

• Sente a voz rouca; 

• Sente cansaço vocal; 

• Gagueja; 

• Baba-se ou engasga-se com frequência; 

• Tem dificuldades em mastigar ou engolir; 

• Tem dificuldades em fazer-se compreender 
ou perceber o que lhe é dito; 

IDADES DE INTERVENÇÃO 

Recém-nascido 
• Comunicação; 

• Dificuldades de alimentação com alterações das funções de sucção e deglutição. 

Idade pré-escolar 

• Voz; 

• Respiração; 

• Comunicação; 

• Linguagem (como a organização do discurso ou o respeito de regras morfológicas); 

• Articulação; 

• Motricidade Orofacial. 

Idade escolar 

• Voz; 

• Comunicação; 

• Respiração; 

• Linguagem; 

• Articulação; 

• Motricidade Orofacial; 

• Perturbações da Leitura e da Escrita; 

• Gaguez. 

Idade adulta 

• Comunicação;  

• Linguagem; 

• Deglutição;  

• Gaguez; 

• Voz. 

População idosa 

• Deglutição; 

• Comunicação; 

• Voz. 



• Fala pelo nariz; 

• Não diz um ou alguns sons; 

• Utiliza vocabulário pouco diversificado; 

• Não responde a perguntas com “Porquê?” ou 
“Como?”; 

• Repete sílabas e palavras (gaguez); 

• Apresenta um discurso totalmente 
ininteligível e incoerente; 

• Fica rouco com frequência; 

• Tem dificuldades em contar histórias do dia-
a-dia ou em recontar histórias; 

• Não compreende o que lê; 

• Troca um som/letra ao falar, ler ou escrever; 

• Apresenta dificuldades ao ler ou escrever. 

• Tem dificuldades ou perde a fala; 

• Tem dificuldades em contar histórias do dia-
a-dia ou em recontar histórias; 

• Não compreende o que lê; 

• Troca um som/letra ao falar, ler ou escrever; 

• Apresenta dificuldades ao ler ou escrever. 

 

É importante referir que o TF (e não só estes profissionais) regem-se por uma intervenção 

multidisciplinar que não se baseia numa intervenção só entre Terapeuta e paciente mas também 

com os diferentes contextos (escolas, casa, lares, entre outros) e interlocutores (família, 

cuidadores, profissionais) que fazem parte do seu dia-a-dia, sendo envolvidos no processo 

terapêutico, dando esclarecimentos de eventuais dúvidas, discutir diferentes estratégias e 

atividades que podem ser realizadas fora da terapia. 

 

O Terapeuta da Fala pode fazer a diferença! 
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