[TERAPIA DA FALA]
O Terapeuta da Fala é o profissional responsável pela avaliação,
intervenção, prevenção e estudo científico das perturbações da
comunicação humana, linguagem (oral e escrita), fala (articulação
verbal, voz e fluência), deglutição e motricidade oro-facial, tendo como
população alvo crianças, adultos e idosos Áreas de Intervenção:
•

Comunicação

Perturbação da comunicação (dificuldades na interação com os
outros, no estabelecimento e manutenção do contato ocular, na
utilização de gestos e expressões faciais aquando da comunicação).
•

Linguagem

Atraso do desenvolvimento da linguagem ou perturbação específica
do desenvolvimento da linguagem (surgimento tardio das primeiras
palavras e frases, dificuldades na compreensão do que é dito);
Perturbação da leitura e escrita (dificuldades na aprendizagem da
leitura e escrita);
Afasia, alexia e/ou agrafia (perturbação da linguagem oral e/ou escrita
devido a lesão cerebral).
•

Fala

Perturbação articulatória (dificuldade na produção de sons da fala,
com troca e/ou omissão dos mesmos);
Perturbação da fluência (dificuldades na produção de um discurso
contínua, com períodos de disfluência, ou seja, gaguez);
Afonia ou Disfonia (perturbação da voz, com presença de voz rouca e
esforço a falar);
Anartria ou disartria (dificuldades na execução motora da fala devido
a lesão cerebral);
Apraxia (perturbação no planeamento motor da fala devido a lesão
cerebral).
•

Sucção, deglutição, mastigação e/ou respiração

Alteração miofuncional da sucção, deglutição e/ou mastigação
(dificuldades na alimentação devido a alterações na sucção, no ato de
engolir e/ou mastigar);
Alteração miofuncional da respiração (dificuldades na respiração
fisiológica, com existência de um padrão predominantemente oral);

Disfagia (dificuldades no ato de engolir devido a lesão cerebral).

Sinais de alerta:
O seu filho…
… ainda não disse as primeiras palavras?
... não compreende o que lhe é dito?
… troca uns sons pelos outros?
… tem dificuldades na leitura e na escrita?
... grita muito ficando rouco com frequência?
… evidencia sinais de gaguez?
… respira pela boca?
… tem dificuldades em engolir?
… mastiga de boca aberta ou tem dificuldades em mastigar?
O adulto apresenta…
… queixas de rouquidão persistente ou intermitente?
… dificuldades e dor ao engolir?
…engasgos frequentes?
…dificuldades em falar?
...queixas no ato de mastigação?
…dificuldades em compreender o que lhe é dito e em formular um discurso?

Em caso afirmativo, procure‐nos! O Terapeuta da Fala poderá esclarecer as suas dúvidas e
encaminhá-lo da melhor forma.

